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Περίληψη 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε  ως στόχο, να  καλλιεργηθούν οι διερευνητικές δεξιότητες 

των παιδιών ειδικότερα η παρατήρηση, η πρόβλεψη και ο έλεγχος των υποθέσεων προκειμένου 

να ανακαλύψουν ένα μήλο. Κάθε παιδί αποτέλεσε μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης για κάθε 

ερώτηση. Το ερωτηματολόγιο πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την διδασκαλία που 

χρησιμοποιήθηκε, είχε ως στόχο, να συγκρίνει μετέπειτα τις αντιλήψεις του κάθε παιδιού σε κάθε 

ερώτηση μετά από την παρατήρηση, τη πρόβλεψη και τον έλεγχο των εξωτερικών και εσωτερικών 

χαρακτηριστικών του μήλου. Παράλληλα, θέλει να ελέγξει αν προκύπτουν διαφορές στις 

απαντήσεις μεταξύ των νηπίων και των μικρότερων νηπίων. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από 

την παραπάνω σύγκριση και καταγράφονται σε γραφήματα σύμφωνα με την πλειοψηφία των 

όμοιων απαντήσεων που δόθηκαν. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διερεύνηση, παρατήρηση, πρόβλεψη, έλεγχος 

 

 

 Abstract 

 

This study aims to cultivate exploratory children skills such as observation, prediction and control cases 

to discover an apple. Each of children formed a separate case study for each question. The questionnaire 

before, during and after the teaching aims to compare perceptions of each child for each question after 

observing, predicting and control external and internal characteristics of the apple. This study wants to 

check if there are differences between children and preschool children. The conclusions resulting from 

the above comparison and recorded in graphics according to the majority of similar replies. 

 

Key words: Inquiry, observation, prediction, control 
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Εισαγωγή 

 

Θεωρείται πια αποδεκτό ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να 

εμπλέκονται στη διδασκαλία Φυσικών επιστημών ως περιεχόμενο και ως διαδικασία διότι έχουν 

την τάση να παρατηρούν τη φύση και να σκέφτονται γι’ αυτήν. Με την εμπλοκή των παιδιών στη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος αναπτύσσονται θετικές στάσεις 

απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες σε αυτά. Η διδασκαλία αυτών μέσω μια διερευνητικής 

διαδικασίας (inquiry) έχει μακρά ιστορία στις φυσικές επιστήμες. Η μάθηση των φυσικών 

επιστημών μέσω διερεύνησης αφορά το ίδιο το παιδί το οποίο μέσω ερωτημάτων, διατυπώνει 

υποθέσεις, σχεδιάζει πειράματα για να τις ελέγξει, δημιουργεί και αναλύει επιχειρήματα 

βασισμένα σε στοιχεία, αναγνωρίζει τις εναλλακτικές εξηγήσεις, αλλά και «επικοινωνεί» τα 

επιστημονικά επιχειρήματα και ευρήματα προς τους άλλους (Tamir, 1985). Τα μικρά παιδιά 

έχοντας την τάση να παρατηρούν τη φύση, οικοδομούν και την πρώιμη βιολογική γνώση μέσα 

από τις καθημερινές τους εμπειρίες παρατηρώντας στο περιβάλλον τους ζώα  και κυρίως φυτά 

αναπτύσσοντας κάποιες αντιλήψεις γι’ αυτά. 

  Ο σκοπός της έρευνας που υλοποιήθηκε ήταν, να  καλλιεργηθούν οι διερευνητικές 

δεξιότητες των παιδιών και ειδικότερα η παρατήρηση, η πρόβλεψη και ο έλεγχος των υποθέσεων. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό υλικό, ένα υλικό πολύ οικείο στα παιδιά, το μήλο, 

η παρατήρηση των εξωτερικών χαρακτηριστικών οδήγησε τα νήπια στη διαδικασία περιγραφής 

τους και στη συνέχεια στην διαδικασία της πρόβλεψης των εσωτερικών χαρακτηριστικών αυτού. 

Στη συνέχεια τα νήπια πειραματίζονται ώστε να ελέγξουν τις προβλέψεις τους και αναζητούνται 

οι συνθήκες παρατήρησης που οδηγούν σε σωστά αποτελέσματα. Στην έρευνα συμμετείχαν 22 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (8 προνήπια-14 νήπια). Όλα τα παιδιά ανήκαν στο ίδιο τμήμα του 6ου 

Νηπιαγωγείου Φλώρινας. Για την αξιολόγηση της επιτυχίας των δραστηριοτήτων των Φυσικών 

Επιστημών που σχεδιάστηκαν χρησιμοποιήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης στον οποίο βασίστηκαν 

οι συνεντεύξεις των νηπίων, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

  Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα δεδομένα της έρευνας καθώς επίσης και 

σχετικές θεωρητικές αρχές. Η εργασία έχει μια εισαγωγή στην οποία αναφέρεται η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε αναφέροντας τον σκοπό αυτής. Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια τα 

οποία είναι το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Το πρώτο 

κεφάλαιο χωρίζεται σε υποκεφάλαια τα οποία χωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο σε συγκεκριμένα 
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σημεία απαραίτητα για την εργασία όπως οι Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο και η 

διερευνητική μάθηση, η ανάδυση της βιολογικής γνώσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, η 

κατανόηση της ανάπτυξης του κύκλου ζωής των φυτών και οι εφαρμοσμένες έρευνες που 

σχετίζονται με την παρούσα έρευνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο όπου αναφέρεται στην ερευνητική 

μεθοδολογία, τα υποκεφάλαια είναι το είδος της έρευνας, το δείγμα, ο χρόνος και ο χώρος 

διεξαγωγής της έρευνας και η διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε στηριζόμενη στα δομημένα 

ερωτηματολόγια. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στα αποτελέσματα όπου γίνεται η 

καταγραφή των αντιλήψεων του κάθε παιδιού για το μήλο πριν, κατά την διάρκεια και μετά τη 

διδασκαλία αλλά και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της παρατήρησης-υπόθεσης. 

 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1.  Οι Φυσικές Επιστήμες στη προσχολική εκπαίδευση & η διερευνητική 

μάθηση  

 

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά εσωτερικεύουν και επεξεργάζονται τις 

προσωπικές τους εμπειρίες για τον κόσμο που τα περιβάλλει κατασκευάζοντας εμπειρίες και 

αναπαραστάσεις που συχνά μπορεί να είναι περίπλοκες και αρκετά γενικευμένες. Οι πρώιμες 

αυτές γνώσεις διαμορφώνονται με βάση την αλληλεπίδραση των παιδιών με το φυσικό, κοινωνικό 

και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, ενώ συχνά διαφοροποιούνται από αυτές 

που θα διδαχθούν στο σχολείο. Οι αντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις των παιδιών επηρεάζουν 

σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις δραστηριότητες των Φυσικών Επιστημών 

στη σχολική τάξη και επομένως το τι θα μάθουν στο πλαίσιο της τυπικής τους εκπαίδευσης (Fleer 

&Robbins, 2003). Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης 

σχολικής ηλικίας έχουν ήδη αναπτύξει ενδιαφέρον, γνώσεις και εμπειρίες για φαινόμενα και 

έννοιες Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Η συμμετοχή τους σε κατάλληλα σχεδιασμένες 

δραστηριότητες τους παρέχει νέα εργαλεία ‘ανάγνωσης’ του φυσικού κόσμου διευκολύνοντας 

τους αργότερα στην κατανόηση τυπικών επιστημονικών εννοιών ενώ  ταυτόχρονα συμβάλλει 

στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στις ΦΕ (Eshach & Fried, 2005, Havu-Nuutinen, 2005, 

Κολιόπουλος, 2006, Ραβανής, 1999, Tsatsaroni, Ravanis & Falaga, 2003, Tytler & Peterson, 
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2003). Η εκπαίδευση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες από μικρή ηλικία, είναι σημαντική 

γιατί συνεισφέρουν τόσο στην ανάπτυξη τόσο των επιστημονικών εννοιών όσο και στην 

διανοητική τους ανάπτυξη γενικά (Ayers 1969, Duckworth 1996, Harlen 1992). Οι Φυσικές 

Επιστήμες διδάσκονται για να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν 

και η εισαγωγή τους έχει ενδιαφέρον γιατί μέσω αυτών τα παιδιά λαμβάνουν αξίες οι οποίες θα 

είναι πρέπον να καλλιεργούνται και ευαισθητοποιούνται στις πιθανές σχέσεις και επιπτώσεις τους 

στην κοινωνία. Η οργάνωση δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς βοηθάει στην ανακάλυψη  

και τη γνώση φυσικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των αντικειμένων όπως 

χρώμα, βάρος κ.α. από τα παιδιά. 

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι δραστήρια διαθέτοντας μια περιέργεια, η οποία 

τους οδηγεί να διερευνήσουν οτιδήποτε τα περιβάλλει με όλες τις αισθήσεις τους. Είτε πρόκειται 

για την παρατήρηση ενός στοιχείου του περιβάλλοντος, είτε πιο σύνθετων φαινόμενων. Τα παιδιά, 

εξερευνούν και κάνουν συνδέσεις κατανοώντας τον εαυτό τους, την ατομικότητά τους και τους 

άλλους. Αρχίζουν να οικοδομούν τις μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις μεταξύ των ιδίων και 

του κόσμου που τους περιβάλλει. Με αυτήν την έννοια, είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες 

στην εκπαίδευσή τους ώστε να αναπτύξουν την αίσθηση του ενδιαφέροντος για τη φύση και το 

περιβάλλον και να καλλιεργήσουν την αίσθηση ότι αποτελούν μέρος του (Δημητρίου Α. (2012). 

Ο ρόλος των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην 

προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Διαπιστώσεις και προοπτικές σελ:15. 7ο Πανελλήνιο 

συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”. Φλώρινα, Ελλάδα). 

Σε κάθε δραστηριότητα Φυσικών Επιστημών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εμπεριέχει 

μια θεωρία μάθησης, στην οποία θα στηρίζεται η δραστηριότητα καθώς και το πλαίσιο της 

διδακτικής γιατί αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κάθε δραστηριότητα να λαμβάνονται υπόψιν οι  

εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για τις έννοιες τις οποίες αναφέρεται η δραστηριότητα. Μια 

θεωρία μάθησης είναι η μπιχεβιοριστική ή συμπεριφοριστική όπου, το διδακτικό μοντέλο που 

στηρίζεται στη θεωρία του μπιχεβιορισμού είναι δασκαλοκεντρικό και ο δάσκαλος θεωρείται 

αυθεντία και οι μαθητές οφείλουν να αναπαράγουν τη γνώση όπως αυτή υπάρχει στα σχολικά 

εγχειρίδια και μεταδίδεται από αυτόν στην τάξη. Το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού 

είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο παραδοσιακό σχολείο. Επίσης, μια άλλη θεωρία είναι ο 

εποικοδομητισμός. Η εμφάνιση της εποικοδομητικής θεωρίας χρωστάει πολλά στην εξέλιξη της 

ψυχολογίας, µε τις εργασίες του Jean Piaget, και της επιστημολογίας (Gaston Bachelard) οι οποίες 
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επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την παιδαγωγική σκέψη και τον προσανατολισμό της 

εκπαιδευτικής έρευνας (Σολοµωνίδου, 1999). Οι μαθητές δεν θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες, 

αλλά τελικοί υπεύθυνοι της δικής τους µάθησης διότι η μάθηση στηρίζεται στις δικές τους 

προηγούμενες αντιλήψεις και απόψεις. Επίσης, η µάθηση θεωρείται ότι εμπλέκει το μαθητή µε 

ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία και προϋποθέτει την οικοδόμηση νοήµατος. Η  γνώση 

οικοδοµείται µε προσωπικό και κοινωνικό τρόπο όπου μπορεί να αξιολογείται από το µαθητή ως 

προς το βαθµό που ταιριάζει µε την υπάρχουσα εµπειρία του και είναι συνεπής µε άλλες πλευρές 

της γνώσης του. Οι διδάσκοντες φέρνουν επίσης στις µαθησιακές καταστάσεις τις δικές τους ιδέες 

και αντιλήψεις φέρνοντας όχι µόνο τη γνώση που έχουν για το αντικείµενο, αλλά και τις απόψεις 

τους για τη διδασκαλία και τη µάθηση και όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης µε 

τα παιδιά µέσα στην τάξη. Η διδασκαλία δεν είναι η µετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την 

οργάνωση των καταστάσεων µέσα στην τάξη και το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µε τρόπο 

που να προωθούν την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης (Σολοµωνίδου, 1999). Σε αντίθεση 

µε την ατοµοκεντρική θεωρία του εποικοδοµητισµού, άλλοι επιστήµονες, µε πρωτοπόρο το Ρώσο 

Vygotsky, έχουν υποστηρίξει µια κοινωνικοκεντρική θεώρηση της ανάπτυξης, κατά την οποία η 

προσωπική σκέψη οικοδοµείται µε βάση την κοινωνική αλληλεπικοινωνία. Η θέση του Vygotsky 

ότι μέσω της κοινωνικής αλληλεπικοινωνίας υπάρχει εξέλιξη της γνώσης, φαίνεται ξεκάθαρα στο 

σηµείο που προσδιορίζει τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal development) 

ως την «απόσταση µεταξύ του κατεχόµενου επιπέδου ανάπτυξης, όπως αυτοπροσδιορίζεται από 

την ανεξάρτητη (ατοµική) επίλυση προβληµάτων, και το επίπεδο της ενδυνάµει ανάπτυξης, όπως 

προσδιορίζεται από την ικανότητα του ατόµου να επιλύει προβλήµατα κάτω από την καθοδήγηση 

ενηλίκων ή µέσα από τη συνεργασία µε ικανότερους συνοµήλικους» (Vygotsky, 1978). Σε 

διδακτικό επίπεδο η έννοια της επικείµενης ανάπτυξης σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα 

να προσδιορίζει το επίπεδο των ατοµικών ικανοτήτων του παιδιού και κατόπιν να εντοπίζει το 

επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων που µπορεί να αναπτύξει το παιδί µε τη βοήθεια νύξεων, 

επιδείξεων και ερωτηµάτων από την πλευρά του εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 1997). Τέλος, ο 

Bruner υποστηρίζει την ανακαλυπτική-διερευνητική µάθηση, κατά την οποία ο µαθητής µε τις 

δικές του δυνάµεις προσπαθεί να εµβαθύνει στο αντικείµενο. Η ανακαλυπτική µάθηση και οι 

στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων δεν αναπτύσσονται ξαφνικά, ούτε είναι άσχετες µε την 

προηγούµενη εµπειρία του παιδιού. Είναι δεξιότητες που µαθαίνονται, γι’ αυτό και πρέπει να είναι 

µέληµα κάθε δασκάλου. Ο δάσκαλος καθοδηγεί τα παιδιά προς την «ανακάλυψη» αρχών, νόµων 
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και κανόνων που διέπουν όχι µόνο τα φαινόµενα ως γνωστικά αντικείµενα αλλά και την ίδια του 

τη σκέψη (Ράπτης, Ράπτη, 2001). 

Οι Φυσικές Επιστήμες εφόσον βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν φαινόμενα και έννοιες 

θεωρούνται  απαραίτητες στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Η δημιουργία γωνιάς Φυσικών 

Επιστημών για την ενασχόληση των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι στο χώρο του νηπιαγωγείου, 

αναπτύσσει την παρατήρηση σύμφωνα με τον Neuman εφόσον πάνω σε αυτή οικοδομούνται όλες 

οι δεξιότητες και οι διαδικασίες για να υλοποιηθούν οι διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται 

με τις Φυσικές Επιστήμες. Με την παρατήρηση, τα παιδιά συνεχώς ενασχολούνται προκειμένου 

να κατανοήσουν και να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί κάθε αντικείμενο καθώς 

και τα χαρακτηριστικά του αλλά και τον τρόπο που αντιδρά σε διάφορες καταστάσεις. Για να 

πετύχει όλο αυτό καλό θα ήταν να επενεργήσουν τα ίδια τα παιδιά πάνω στο αντικείμενο 

(Ε.Κουτσουβάνου,1994). Επίσης, με την ταξινόμηση αντικειμένων τα παιδιά ανακαλύπτουν τις 

ιδιότητες αυτών καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Επίσης, «όλες οι δραστηριότητες οι οποίες 

προσφέρουν δυνατότητες στα παιδιά αφενός να δράσουν χρησιμοποιώντας υλικά από το φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον και αφετέρου να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις των αντικειμένων και 

τις μεταβολές των υλικών οι οποίες κατά κύριο λόγο δεν οφείλονται στις δικές τους ενέργειες, 

έχουν μεγάλη σημασία από την άποψη νοητικής τους οικοδόμησης. Έτσι σημασία αποδίδεται σε 

δύο είδη δραστηριοτήτων: στις μετατοπίσεις και στους μετασχηματισμούς των αντικειμένων» 

(Kamii 1982, αναφέρεται στο Ραβάνης, 2005). 

Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα 

παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των 

ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών στην ενότητα Φυσικό περιβάλλον αναφέρει ότι τα μικρά παιδιά 

«ανακαλύπτουν» τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση. 

Χρησιμοποιούν αρχικά τις αισθήσεις τους, κάνουν υποθέσεις, προσπαθούν να γνωρίσουν τον 

κόσμο. Διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, αντιλαμβάνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης, 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. Μοιράζονται 

τις γνώσεις τους με τους άλλους, ανταλλάσσουν ιδέες και τροποποιούν τις απόψεις τους. Η 

προσωπική παρατήρηση και η περιέργεια για την προέλευση, την κατασκευή, τη μορφή, τη 

λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων είναι οι κινητήριες δυνάμεις. Τα παιδιά ενδιαφέρονται 

να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς 
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οργανισμούς και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους. Παίζουν με το νερό, το χώμα κλπ. και 

μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ρωτούν για τον καιρό, για τα 

καιρικά φαινόμενα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Ενδιαφέρονται για τον τεχνικό κόσμο. 

Θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες. Με την παρατήρηση αναζητούν 

πληροφορίες από διάφορες πηγές. Σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες και απλά πειράματα. 

Ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν εργαλεία, να μετρούν, να κόβουν, να συνδέουν, να διαλύουν, 

να χρησιμοποιούν όργανα όπως για παράδειγμα μαγνήτες, μικροσκόπια κ.ά. Στο Νηπιαγωγείο τα 

παιδιά μαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλον με την παρατήρηση και τη διερεύνηση. 

Η ιδέα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών μέσω μιας διερευνητικής διαδικασίας 

(inquiry),  έχει μακρά ιστορία στην εκπαίδευση τις φυσικές επιστήμες. Η διερεύνηση μπορεί να 

οριστεί ως «η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής θεώρησης πειραμάτων, 

και διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, διερεύνησης εικασιών, αναζήτησης 

πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης με «ομοίους» (peers), και διατύπωσης 

συνεκτικών επιχειρημάτων»  (Linn, Davis &Bell, 2004, p4). Η διερευνητική μάθηση έχει επίσης 

περιγραφεί ως μάθηση των Φυσικών Επιστημών ως διερεύνηση καθώς και μέσω διερεύνησης. Η 

μάθηση των φυσικών επιστημών ως διερεύνηση περιλαμβάνει την εκμάθηση του τρόπου με τον 

οποίο προχωρεί η επιστημονική προσπάθεια καθώς και την ανάλυση της διερευνητικής 

διαδικασίας που πραγματοποιείται από άλλους μέσω ιστορικών προσεγγίσεων (Bybee, 2000, 

Schwab, 1962). Ενώ η μάθηση των φυσικών επιστημών μέσω διερεύνησης αφορά στο μαθητή ο 

οποίος μέσω ερευνητικών ερωτημάτων διατυπώνει υποθέσεις σχεδιάζοντας πειράματα για να τις 

ελέγξει. Ο όρος διερευνητική μάθηση χρησιμοποιείται για να προσδιορισθεί η μαθησιακή 

διαδικασία κατά την οποία εμπλέκοντας τον μαθητή σε προβληματικές καταστάσεις οι οποίες 

έχουν προσωπικό νόημα για αυτόν και επιτρέποντάς του σχετική αυτονομία του παρέχουμε την 

δυνατότητα να πειραματιστεί, να ερευνήσει το υπό μελέτη γνωστικό αντικείμενο με τελικό στόχο 

τον μετασχηματισμό και εμπλουτισμό των υφιστάμενων γνωστικών δομών. Το κυριότερο 

χαρακτηριστικό της διερευνητικής μάθησης αφορά την εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία. Εμπλέκοντας τους μαθητές στην επίλυση «αυθεντικών» προβλημάτων ενεργοποιούμε 

το ενδιαφέρον τους, που αποτελεί μια βαθύτερη μορφή κινήτρου. Αυτό ακριβώς το κίνητρο είναι 

να αναλάβουν έναν ενεργητικό ρόλο οι μαθητές ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες 

(Brunner, 1966). Το παιδί ως μέλος μιας ομάδας βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με άλλους 

με κοινό στόχο την επίλυση της προβληματικής κατάστασης στην οποία έχει βρεθεί. Έτσι ο 
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μαθητής εκθέτει, υποστηρίζει, δικαιολογεί, ελέγχει και αξιολογεί τις απόψεις του, επικοινωνεί με 

τα άλλα μέλη της ομάδας, δέχεται προκλήσεις και τελικά ωθείται στη διαμόρφωση της νέας 

γνώσης. Επιπλέον χαρακτηριστικό της διερευνητικής μάθησης αποτελεί η διαδικασία πρόσκτησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων και όχι η μετάδοση ενός δεδομένου συνόλου γνώσεων αποτρέποντας την 

απόκτηση ενός παθητικού ρόλου από το μαθητή. Η γνώση οικοδομείται διασφαλίζοντας τη 

μακρόχρονη παραμονή της στη μνήμη του μαθητή. Αυτή η διαδικασία, επιβραβεύει την άσκηση 

ερωτημάτων και  εκμεταλλεύεται την έμφυτη περιέργεια ο εκπαιδευτικός, με αποτέλεσμα το παιδί 

να μάθει πώς να μαθαίνει και να εσωτερικεύει μεταγνωστικά τις διαδικασίες μάθησης. Μέσα από 

αυτή την εσωτερίκευση το παιδί βρίσκεται αυτόματα σε πλεονεκτικότερη θέση διότι ενεργοποιεί 

ανώτερες μορφές σκέψης, ξεφεύγοντας από την πληροφόρηση και περνώντας στην παραγωγή 

νέων ιδεών ή την χρήση τους για τη διατύπωση νέων υποθέσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονιστεί η σημασία των ιδεών και αντιλήψεων που προϋπάρχουν στους μαθητές. Κάθε άνθρωπος 

στη διάρκεια της ζωής του οικοδομεί ένα σύστημα που στηρίζεται στη λογική και την εμπειρία, 

αποτελούμενο από υποθέσεις, αναζητήσεις, ανακαλύψεις, επιτυχίες και αποτυχίες. Ακριβώς αυτό 

το σύστημα στοχεύει η διερεύνηση, μέσα από τη βίωση του υπό διερεύνηση προβλήματος, να 

διατυπώσει το παιδί υποθέσεις, σχεδιάζοντας λύσεις, παρατηρώντας αλλά και προσδιορίζοντας 

στόχους. Κατά αυτόν τον τρόπο ο ίδιος ο μαθητής χαράζει την πορεία μάθησης που θέλει να 

ακολουθήσει, παράγοντας ο ίδιος τη γνώση. 

 O οδηγός της νηπιαγωγού της Κύπρου αναφέρει ότι, για να αναπτύξει η νηπιαγωγός το 

μάθημα θα πρέπει, να έχει από πριν αποφασίσει ποια έννοια θα διδάξει και πως αλλά και ποιες 

δεξιότητες θα καλλιεργήσει. Δίνεται έμφαση στις δεξιότητες διότι μέσω αυτών τα παιδιά θα 

οικοδομήσουν έννοιες σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες αλλά και μέσω αυτών θα μπορούν τα 

παιδιά να αισθάνονται ολοκληρωμένα άτομα στον κοινωνικό περίγυρο αλλά και ως μαθάνοντας 

στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Με βάση αυτές τις δεξιότητες προσλαμβάνουν πληροφορίες 

ώστε να τις μετατρέψουν σε γνώσεις. Η νηπιαγωγός πρέπον είναι να επιδιώξει όσο το δυνατόν 

συστηματικά την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που μπορεί να είναι δυνατό σε κάθε παιδί. 

Αρχικά, δεξιότητα θεωρείται η παρατήρηση, όπου μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα παιδιά τις 

αισθήσεις τους αλλά και να ενισχυθεί με τη χρήση οργάνων. Μέσω της παρατήρησης, το παιδί 

διευρύνει τον κύκλο των εμπειριών του συλλέγοντας πληροφορίες που αφορούν ιδιότητες 

σωμάτων ή φαινομένων αλλά και βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αυτών. Η 

παρατήρηση βοηθάει το παιδί να εντοπίσει μοτίβα και γνωρίσει τον εξωτερικό κόσμο. Αν από το 
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μήλο αφαιρέσεις τη φλούδα αναμένεται ότι θα υπάρχουν κουκούτσια το οποίο ονομάζεται 

συνοχή(ομοιότητες, λογικές ακολουθίες(π.χ. ο σπόρος βγάζει πρώτα ρίζα μετά βλαστό, φύλλα, 

άνθος, καρπό). Τα επίπεδα που κατά κύριο λόγο αποκτά ένα παιδί την δεξιότητα της παρατήρησης 

είναι: 

1. Η ελεύθερη παρατήρηση των στοιχείων του περιβάλλοντος που τον ενδιαφέρουν 

χρησιμοποιώντας αν θέλει για την ενίσχυση αυτού όργανα(π.χ. φακούς) 

2. Η χρήση παραπάνω από μια αισθήσεις για την παρατήρηση φαινομένων, αντικειμένων ή 

γεγονότων ξεκινώντας από τα απλά και γνωστά προς τα άγνωστα και σύνθετα. 

3. Η παρατήρηση απλών ομοιοτήτων και διαφορών 

4. Η παρατήρηση  μακροχρόνιων παρατηρήσεων αντιλαμβάνοντας τυχόν αλλαγές 

5. Η επιλογή κατάλληλου οργάνου προκειμένου να γίνει εντοπισμός μοτίβων και να 

διατυπωθούν γενικεύσεις(π.χ. μοτίβο είναι η καταγραφή των καρποφόρων δέντρων όπου 

γίνεται η επισήμανση ότι όλα τα καρποφόρα διαδέχονται ανθοφορία). 

Η καλλιέργεια της δεξιότητας της παρατήρησης είναι μέλημα της κάθε νηπιαγωγού, αφού αυτή 

είναι που πρέπει να προτρέψει το κάθε παιδί στην καλλιέργεια αυτής, δίνοντας τους το ερέθισμα 

για συλλογή πληροφοριών για ιδιότητες, χαρακτηριστικά είτε για αντικείμενα είτε για φαινόμενα 

χρησιμοποιώντας τις πέντε αισθήσεις τους. Η καλλιέργεια αυτής επιτυγχάνεται και 

μεγιστοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω στρατηγικές: 

1. Η χρήση όλων των αισθήσεων για την συλλογή πληροφοριών 

2. Ελεύθερη παρατήρηση σε συνδυασμό με την προσοχή του παιδιού σε εστιασμένα 

χαρακτηριστικά 

3. Εντόπιση ομοιοτήτων και διαφορών 

4. Επιλογή και χρήση κατάλληλης αίσθησης 

5. Σύγκριση αλλαγών που συμβαίνουν σε χαρακτηριστικά ή ιδιότητες 

6. Χρήση οργάνων (φακός, θερμόμετρο κ.α.) 

7. Μεταφορά της παρατήρησης σε σκίτσο 

8. Εστίαση της προσοχής με περιορισμό του, υπό παρατήρηση, χώρου χρησιμοποιώντας 

οπτικό πλαίσιο, φωτογραφική μηχανή, περιοριστική γραμμή 

9. Παρατήρηση αντικειμένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

10. Παρατήρηση του ίδιου αντικειμένου σε διαφορετικό χρόνο 

11. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων (μαγνητόφωνο κ.α.) 
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12. Μακρόχρονη παρατήρηση της συμπεριφοράς ενός αντικειμένου ή φαινομένου. 

Με την παρατήρηση των αντικειμένων εντοπίζουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες του 

αντικειμένου, συνήθως εξωτερικά  γνωρίσματα, όπως χρώμα, σχήμα, σκληρότητα, υφή κ.α. 

Η διαδικασία της παρατήρησης είναι μια διαδικασία σκέψης στην οποία το παιδί προσπαθεί να 

δώσει εξηγήσεις, να δικαιολογήσει και να βρει αιτίες για φαινόμενα και αντικείμενα που 

παρατηρεί με τη χρήση συλλογισμού. Μέσω αυτής της διαδικασίας το παιδί προσπαθεί να 

συνδυάσει προηγούμενα βιώματά του με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσα από 

παρατηρήσεις. Αρχικά, το παιδί αναφέρει ελεύθερα κάποιες πιθανές αιτίες εξηγώντας αυτές και 

στη συνέχεια κάνει παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας πολλές από τις αισθήσεις του προκειμένου να 

βρει μια αιτία γι’ αυτό που παρατηρεί. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιεί τις παρατηρήσεις του και 

προσπαθεί να βρει μια αιτία που να τις εξηγεί ανακαλώντας προηγούμενες εμπειρίες σε 

συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του ώστε να δώσει εξηγήσεις. Περιγράφει λεκτικά, εικαστικά ή 

με άλλο τρόπο το συλλογισμό που χρησιμοποίησε για να καταλήξει σε αυτές. Έπειτα, για την 

καλλιέργεια της δεξιότητας της ερμηνείας της παρατήρησης, η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά 

για τις αιτίες που βρήκαν για την παρατήρηση και υποβάλλοντας ερωτήσεις όπως «γιατί 

συμβαίνει…; Πώς νομίζεις ότι….;» τα παροτρύνει  να συγκρίνουν τις διάφορες παρατηρήσεις είτε 

δικές τους ή και τω άλλων διατυπώνοντας εξηγήσεις. Σταδιακά, βοηθάει το παιδί με διάφορους 

τρόπους να επαναφέρει τις προηγούμενες παρατηρήσεις του  και να διαχωρίσει τις πιο έγκυρες 

ερμηνείες.  

Μια άλλη δεξιότητα είναι η πρόβλεψη, με την οποία αφού τα παιδιά έχουν κάνει τις 

παρατηρήσεις τους και έχουν διαχωρίσει τις έγκυρες με βάση τα παραπάνω, προσπαθούν να 

προβλέψουν τι πρόκειται ή μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Η πρόβλεψη διαφέρει από την απλή 

εικασία διότι στηρίζεται στη διαίσθηση, σε παρατηρήσεις, σε προηγούμενη εμπειρία ή γνώση και 

δεν γίνεται τυχαία. Μια πρόβλεψη μπορεί να είναι ορθή ή λανθασμένη και αυτό εξακριβώνεται 

με την εκτέλεση πειραμάτων στα οποία θα βοηθήσει η νηπιαγωγός προκειμένου να εξετάσει κατά 

πόσο η πρόβλεψη επαληθεύεται ή όχι.  Το παιδί όταν θα θελήσει να προβλέψει θα το κάνει 

στηριζόμενο στη διαίσθηση του αρχικά και στη συνέχεια κάνει εισήγηση ενός μελλοντικού 

συμβάντος βασιζόμενο στις παρατηρήσεις και εμπειρίες του. Το κάθε παιδί διατυπώνει 

προβλέψεις με βάση τις εμπειρίες εξηγώντας το σκεπτικό του, δηλαδή αναφέρει τρόπους 

διερεύνησης των προβλέψεων του και στο τέλος, διατυπώνει και επαληθεύει ή όχι προβλέψεις για 

άλλα φαινόμενα με βάση την υπόθεση του σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Για να 
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καλλιεργηθεί η πρόβλεψη, η νηπιαγωγός θα πρέπει να προκαλεί το παιδί να περιγράφει τι νομίζει 

ότι θα συμβεί στο μέλλον με βάση τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις του, εν παραδείγματι για την 

ανάπτυξη των φυτών, περιγράφοντας την απάντηση του προκειμένου να αντιληφθεί η νηπιαγωγός 

το σκεπτικό του. Επίσης, κάθε πρόβλεψη που κάνει το παιδί θα πρέπει να καταγράφεται ώστε να 

τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα των πειραμάτων του και  με την βοήθεια της νηπιαγωγού να 

‘‘διαβάζει’’ τις καταγραφές του.  

Εφόσον έγινε η παρατήρηση και η πρόβλεψη, πρέπον είναι να γίνει και έλεγχος όλων των 

αυτών των υποθέσεων. Η νηπιαγωγός με την βοήθεια της προσπαθεί να δείξει στα παιδιά να 

σχεδιάσουν έγκυρα πειράματα ώστε να ελέγξουν όλες τις παρατηρήσεις τους. Σε ένα πείραμα δεν 

είναι όμως εφικτό να ελέγχουμε γιατί δεν γίνεται να γίνει διατήρηση των παραγόντων. Το παιδί 

θα πρέπει να αναγνωρίζει τους παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν το φαινόμενο και να 

περιγράφει απλές μεταβλητές που αλλάζουν με το χρόνο. Το κάθε παιδί διαισθάνεται ότι πρέπει 

να διατηρεί ίδιες συνθήκες σε μετρήσεις (κανόνες μέτρησης) για να είναι μια διερεύνηση δίκαιη. 

Θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα παιδιά τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα φαινόμενο και αρχίζει 

να σχεδιάζει ένα πείραμα προφορικά που να έχει σχέση με το άμεσο περιβάλλον του 

περιγράφοντας ποια μεταβλητή θα μεταβάλει, ποια θα μετρήσει και ποιες θα διατηρήσει σταθερές 

και συγκρίνοντας όλα αυτά διακρίνει ένα έγκυρο από ένα άκυρο πείραμα. 

Για την διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών όσον αφορά  τα φαινόμενα και τις έννοιες 

των Φυσικών Επιστημών το οποίο αποτελεί ίσως και το πιο ώριμο, συστηματικό και πλήρες πεδίο 

έρευνας στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Κόκκοτας, 2003, Κολιόπουλος, 

2006) πρέπει να γίνει αναφορά στις πρώιμες γνώσεις των παιδιών για τις βιολογικές έννοιες. 

 

1.2.   Η ανάδυση της βιολογικής γνώσης στις μικρές ηλικίες 

 

Τα παιδιά οικοδομούν τη βιολογική γνώση προσεγγίζοντας την, είτε με βάση την 

ομοιότητα είτε με βάση την αιτιώδη-ερμηνευτική σκέψη. Το εμπειριστικό μοντέλο φιλοσοφίας, 

σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι οικοδομούν τη γνώση τους μέσω της αισθητηριακής αντίληψης 

των στοιχείων και των φαινομένων, έχει εφαρμοστεί αρκετές φορές για να εξηγηθεί η πρόσκτηση 

της γνώσης από τα παιδιά, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα της βιολογικής γνώσης. Με βάση αυτή 

την άποψη τα αντικείμενα ταξινομούνται από τα παιδιά ως παραδείγματα μιας κατηγορίας με 

βάση κοινά, φανερά ή κύρια και επιφανειακά χαρακτηριστικά. Έτσι οι κατηγορίες-οντοτήτων 
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αποτελούν ομάδες ειδών όπου σε κάθε ομάδα, κάθε είδος έχει ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό 

κοινό με ένα ή περισσότερα από τα άλλα μέλη, αλλά κανένα ή μόνο λίγα στοιχεία είναι κοινά σε 

όλα τα μέλη της ομάδας (Ζόγκζα,2006). 

Οι νοητικές παραστάσεις αυτών των κατηγοριών ονομάζονται «έννοιες». Με βάση την 

ερμηνευτική προσέγγιση που σχετίζεται με την ομοιότητα, οι «έννοιες» βασίζονται στην 

αντιληπτική ομοιότητα. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, οι πρώιμες αναπαραστάσεις των 

παιδιών, στις οποίες καταγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες χωρίς να υπάρχει 

επεξεργασία και αξιολόγηση οδηγούνται σε αναπαραστάσεις με λίγα καθοριστικά 

χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνονται γνωρίσματα που συνδέονται με εξωτερικά ή τυπικά 

χαρακτηριστικά κάποιων ομάδων είτε φυτών είτε ζώων κ.α. και στην ηλικία περίπου των 7 ετών 

αντιλαμβάνονται καθοριστικά χαρακτηριστικά (Ζόγκζα,2006). Με βάση τα προαναφερθέντα 

σχετικά με τον τρόπο που οικοδομούν τη βιολογική γνώση είναι αναμενόμενο πως όσο αυξάνεται 

η εμπειρία τους με μια ομάδα είτε φυτικών είτε ζωικών μελών και η ικανότητα τους να 

προσδιορίζουν κοινά χαρακτηριστικά τόσο θα ενισχύεται και η γνώση τους σ ’αυτά (Throwbridge 

και Mintzes, 1985· Mitzes κ.α., 1991). Η κριτική σε αυτή την προσέγγιση καταλήγει στο 

συμπέρασμα πως η ανάδυση της βιολογικής γνώσης δε μπορεί να εξηγηθεί με βάση τον 

προσδιορισμό των παρόμοιων χαρακτηριστικών αφού πιθανότατα για κάποια παιδιά 5 ετών και 

μικρότερα να μην έτυχε να έρθουν σε επαφή με το εσωτερικό κάποιων αντικειμένων, ζώων, φυτών 

κ.α. όπως εν παραδείγματι να μην έχουν δει το εσωτερικό ενός σώματος. σύμφωνα με μια 

διαφορετική προσέγγιση, τα παιδιά χρησιμοποιούν αναλογίες όπου μαζί με την ανάπτυξη 

πεποιθήσεων  και αντιλήψεων των ιδιοτήτων, καθοδηγούμενα από μια προκαθορισμένη 

προκατάληψη και μια έμφυτη αρχή, πιστεύουν ότι ορισμένα αντικείμενα έχουν έναν υποκείμενο, 

εσωτερικό αιτιώδη μηχανισμό, ο οποίος παράγει ορατά και αόρατα χαρακτηριστικά (Gelman και 

Wellman, 1991· Gelman κ.α.., 1994 · Altran, 1990,1996). Η συγκεκριμένη προσέγγιση ονομάζεται 

έτσι διότι επιτρέπει στα παιδιά να παράγουν αιτιώδεις εξηγήσεις και να κάνουν προβλέψεις για 

κάποιες καταστάσεις. Υπάρχει μια προκατάληψη που ονομάζεται «ουσιολογιστική 

προκατάληψη» η οποία υπάρχει στα παιδιά και γίνεται αντιληπτή από την ηλικία 3 ετών όπου 

δείχνουν την  ικανότητα τους να πηγαίνουν κάτω από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά. Ο 

μηχανισμός πρόσκτησης της βιολογικής γνώσης βασίζεται είτε στη μια προσέγγιση είτε στην άλλη 

ανάλογα με το είδος των εννοιών και την ηλικία στην οποία αναφερόμαστε (Ζόγκζα, 2006). 
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 Η Carey (1985) αναφέρει ότι το βιολογικό πεδίο γνώσης στα παιδιά αναδύεται στην ηλικία 

αναδύεται πριν την ηλικία των 10 ετών, αναφέροντας πως για τα παιδιά οι βιολογικές ιδιότητες 

είναι ενσωματωμένες σε ένα σχέδιο ανθρώπινης δραστηριότητας, άποψη με την οποία η ίδια δεν 

συμφωνεί, υποστηρίζοντας ότι εφόσον τα παιδιά έχουν μάθει για κάποιες διαδικασίες, 

αναδιοργανώνουν τη γνώση τους και τη κατανόηση βιολογικών λειτουργιών σε νέο σώμα γνώσης, 

τη βιολογική περιοχή. Αργότερα η ίδια με νέα ερευνητικά ευρήματα (1995) τροποποίησε τον 

αρχικό ισχυρισμό αναφέροντας ότι στην ηλικία 6 ή 7 ετών αποκτάται η βιολογική γνώση. 

Εξακολουθεί να  υποστηρίζει ότι η ανάδυση της διαισθητικής βιολογίας από τη διαισθητική 

ψυχολογία αποκτάται στην ηλικία 3 με 6 ετών. Κοινή παραδοχή όλων των αναπτυξιακών 

ψυχολόγων είναι ότι η πρόσκτηση της βιολογικής γνώσης υφίστανται εννοιολογικές αλλαγές στη 

διάρκεια της παιδικής ηλικία (Ζόγκζα, 2006). 

 

1.3 Η κατανόηση της ανάπτυξης και του κύκλου ζωής των φυτών 

 

Παρά τις πολλές έρευνες που έχουν γίνει, οι πληροφορίες για την κατανόηση της 

ανάπτυξης και αύξησης των φυτών είναι λίγες, παρά τις δραστηριότητες που συχνά εμφανίζονται 

σε εκπαιδευτικά βοηθήματα. Τα παιδιά διαθέτουν κάποιες ιδέες για τα φυτά, από τις οποίες 

φαίνεται η πρώιμη κατανόηση που έχουν για τα ζωντανά όντα. Τα φυτά σε αντίθεση με τα ζώα ή 

τον άνθρωπο δεν γίνονται αντιληπτά με κοινωνικούς ή ψυχολογικούς όρους διότι δεν αισθάνονται, 

επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταλάβουμε αν διαθέτουν τα παιδιά βιολογική 

θεωρία πέραν της περιοχής της ψυχολογίας. Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας διαθέτουν κάποια στοιχεία βιολογικής γνώσης για τα φυτά, για παράδειγμα, 

παιδιά ηλικίας 4-5 χρόνων για να εξηγήσουν την μεταβίβαση χρώματος στα φυτά επικαλούνται 

νατουραλιστικούς αιτιώδεις μηχανισμούς και όχι την ανθρώπινη επέμβαση (Ζόγκζα, 2006). 

Επίσης, τα παιδιά θεωρούν ότι τα φυτά αυξάνονται-μεγαλώνουν με το χρόνο σε αντίθεση με τα 

κατασκευάσματα και σε αυτά ένα τραύμα ή σπάσιμο επουλώνεται με νέα αύξηση όπως και στα 

ζώα, εν αντιθέσει με τα κατασκευάσματα. Άρα, τα παιδιά διαθέτουν βιολογική άποψη για τα φυτά 

καθώς και σχετικές αντιλήψεις για τη σχέση σπόρου-φυτού καθώς και για τον κύκλο ζωής.

 Σχετικά με την προέλευση του σπόρου τα παιδιά ηλικίας 4 και 5, αλλά όχι τα μικρότερα 

αντιλαμβάνονται ότι οι σπόροι προέρχονται από μια φυσική πηγή, φυτά ίδιου είδους καθώς και 

ότι οι άνθρωποι δεν δημιουργούν σπόρους. Η έναρξη της ανάπτυξης του σπόρου σύμφωνα με τα 
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παιδιά 4-5 χρόνων οφείλεται σε κάποιον εξωτερικό, φυσικό μηχανισμό και όχι σε μηχανισμούς 

πρόθεσης ή τεχνητούς. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας συνδέουν τους σπόρους με φυτά και φρούτα 

και όχι με ζώα ή κατασκευάσματα. Μια αντίληψη ανιχνεύεται στα παιδιά είναι η προέλευση των 

φυτών από φυτά,  χωρίς όμως  να αντιλαμβάνονται ότι τα φυτά και τα φρούτα έχουν σπόρους, 

δηλαδή μπορεί να μην  αντιλαμβάνονται την κυκλική φύση της διαδικασίας ανάπτυξης (Ζόγκζα, 

2006). 

Σύμφωνα με έρευνες στη περιοχή της  διδακτικής Φυσικών Επιστημών (Obsorne κ.α., 

1992) που σχετίζονται με την ανάπτυξη των φυτών, καταγράφεται ότι τα περισσότερα παιδιά 

αντιλαμβάνονται πως μεγαλώνουν τα φυτά, αλλά επειδή η διαδικασία είναι αργή δεν 

αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για μια συνεχή πορεία. Επίσης, αντιλαμβάνονται τη 

σημαντικότητα και το ρόλο του νερού σε αυτήν την πορεία καθώς και το χώμα ως στηρικτικό 

μέσο και τροφή. Ο ήλιος δεν είναι εύκολα αντιληπτός ως προς τη σημαντικότητα του, αλλά κυρίως 

αναφέρονται στη ζεστασιά του παρά στο φως το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την αύξηση των 

φυτών. Επιπλέον, υπάρχουν και παιδιά που αναφέρουν το λίπασμα ως τροφή των φυτών 

προκειμένου να αναπτυχθεί. Κάποια παιδιά που έχουν μεγαλώσει φυτά από σπόρους 

αντιλαμβάνονται ότι τα φύλλα και άλλα μέρη του φυτού έχουν αναπτυχθεί από αυτό, αλλά δεν 

καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το νέο υλικό. 

Παρότι έγινε αναφορά για τον κύκλο ανάπτυξης των φυτών και τα παιδιά διαθέτουν 

κάποιες αντιλήψεις και ιδέες γι’ αυτό, η έννοια της λέξης «φυτό» ίσως να μην γίνεται απόλυτα 

αντιληπτή από αυτά. Για τα παιδιά ηλικίας 4-7 ετών η λέξη «φυτό» μπορεί να μην είναι οικεία γι’ 

αυτό το λόγο χρησιμοποιούν τη λέξη λουλούδια, δέντρα τα οποία μπορεί και να μην τα εντάσσουν 

σε μια κατηγορία οργανισμών, των φυτών. Όσα παιδιά γνωρίζουν τη λέξη «φυτό» θεωρούν ότι 

είναι αυτά που υπάρχουν στους κήπους και στις γλάστρες και τα διαφοροποιούν από τα δέντρα. 

Μετά την ηλικία των 7 ετών η λέξη γίνεται οικεία και αρχίζουν να αναφέρουν μορφολογικά 

χαρακτηριστικά καθώς και τις ανάγκες των φυτών όπως ότι έχουν ρίζες, φύλλα, σπόρους 

χρειάζονται χώμα, ήλιο, νερό και τροφή. Όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο γίνεται η αναφορά στα 

χαρακτηριστικά των φυτών. Η ταξινόμηση των φυτών παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα σε 

σχέση με αυτήν των ζώων (Ζόγκζα, 2006).  

Η φωτοσύνθεση και η θρέψη των φυτών είναι λειτουργίες που θεωρούνται προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη αυτών και επειδή αποτελούν μια σύνθετη διαδικασία υπάρχει μια δυσκολία στην 

κατανόηση της. Για τις μικρές ηλικίες μέχρι την ηλικία των 12, τα φυτά δείχνουν ένα ενδιαφέρον 
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ως προς την οικολογική τους πλευρά, επειδή αποτελούν την αρχή στις περισσότερες τροφικές 

αλυσίδες. Τα παιδιά, αλλά και πολλοί ενήλικες, όσον αφορά το θέμα της φωτοσύνθεσης πιστεύουν 

ότι τα φυτά είτε «αντλούν» την τροφή τους από το έδαφος είτε η τροφή τους είναι το χώμα καθώς 

δυσκολεύονται  να αντιληφθούν  τις χημικές αντιδράσεις μέσω των οποίων μπορεί να παραχθεί 

«τροφή» ως σύνολο ουσιών που ο οργανισμός χρησιμοποιεί στην πορεία της αναπνοής για να 

αντλήσει την ενέργεια που του είναι απαραίτητη (Ζόγκζα,2006). Οι απόψεις των παιδιών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σχετικά με τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών, 

θεωρούν ότι ο άνθρωπος με την φροντίδα, την τροφή και την αγάπη που προσφέρει σε αυτά, είναι 

απαραίτητη η εμπλοκή του. Πιστεύουν ότι τα φυτά τρέφονται με στερεά (χώμα) και υγρά (νερό) 

συστατικά που αντλούνται από τις ρίζες τους μέσω του εδάφους αλλά αποδίδουν θρεπτικό ρόλο 

κυρίως στο νερό απ’ ότι στο χώμα. Οι ρίζες και οι βλαστοί θεωρούνται μέσα πρόσληψης των 

στερεών και των υγρών. Ένας μικρός αριθμός παιδιών προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται το 

χώμα ως τροφή, το οποίο έχει ένα ρόλο στήριξης των φυτών για τα περισσότερα παιδιά, αλλά και 

για κάποια άλλα θεωρείται αποθηκευτικός χώρος που επιτρέπει την άντληση της υγρής τροφής 

των φυτών. Επίσης, κάποια θεωρούν ότι τα φυτά προσλαμβάνουν στερεά και υγρά από το 

εξωτερικό περιβάλλον (χώμα, νερό κ.α.) τα οποία στη συνέχεια μεταλλάσσονται αυτόματα σε 

φύλλα, ξύλο κ.α. Όλες αυτές οι αντιλήψεις των παιδιών σε σχέση με την διαδικασία της θρέψης 

κα της ανάπτυξης αποτελούν γνωστικά εμπόδια ως προς  την κατανόηση αυτών των λειτουργιών 

(Ζόγκζα,2006). 

Οι δυσκολίες που υπάρχουν ως προς την κατανόηση των εννοιών θρέψη, φωτοσύνθεση 

και ανάπτυξη καθώς και των διαδικασιών αυτών προέρχονται από έμφυτες πεποιθήσεις, 

αντιλήψεις που εκφράζονται στις μικρές ηλικίες και από την αφελή βιολογική γνώση. Οι 

δυσκολίες αυτές εκφράζονται ως γνωστικά εμπόδια γιατί τα μικρά παιδιά θεωρούν ότι τα φυτά 

αναπτύσσονται λόγω μιας εσωτερικής ιδιότητας τους, δηλαδή αποδίδουν στο φυτό μια «ζωτική 

δύναμη». Επίσης, λόγω του ανθρωπομορφικού και ανιμιστικού τρόπου σκέψης που διαθέτουν τα 

παιδιά  οι οποίοι προκύπτουν από την εμπειρία των ζώων  και του ανθρώπου εκφράζεται με το 

σχηματισμό της θεωρίας ότι «ένας οργανισμός παίρνει την τροφή του από το περιβάλλον» 

(Ζόγκζα,2006). Επιπρόσθετα, λόγω της ετερότροφης θρέψης μέσω της οποίας τρέφονται τα ζώα 

θεωρείται εμπόδιο για τα φυτά ως προς τη κατανόηση της θρέψης τους. Οι ρίζες των φυτών ως 

στόματα σε αναλογία με το στόμα του ζώου όπου ο όρος «στόματα» για τις δομές του φύλλου 

ενισχύεται η αντίληψη ότι το φυτό προσλαμβάνει την τροφή του από το περιβάλλον μέσω των 
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στομάτων. Το νερό, το χώμα και ο αέρας θεωρούνται πρωτογενείς οντότητες και όχι σύνθετα 

σώματα για τα παιδιά αλλά δυσκολεύονται να αντιληφθούν την ανοδική κίνηση των ουσιών (νερό) 

που εισέρχονται ανοδικά στα φυτά (Ζόγκζα, 2006). 

 

1.4  Εφαρμοσμένες έρευνες  

 

Για την υλοποίηση μιας έρευνας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να στηρίζεται πάνω σε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο σχετικό με το ερευνητικό αντικείμενο καθώς και να έχουν εφαρμοστεί 

παρόμοιες έρευνες προκειμένου να γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων. Αρχικά, η έρευνα που 

υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία στηρίζεται στο πρόγραμμα που βρίσκεται στο βιβλίο 

«Preschool Pathways to Science» όπου τα παιδιά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκούνται σε 

ορισμένες επιστημονικές πρακτικές οι οποίες είναι αλληλένδετες. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα 

επικεντρώθηκε στην επιλογή πέντε βασικών πρακτικών προκειμένου να γίνει η περιγραφή των 

τρόπων σκέψης των παιδιών για το ερευνητικό αντικείμενο. Κλειδιά αυτής της επιστημονικής 

πρακτικής ήταν η παρατήρηση, αρχικά ερωτώνται τα παιδιά για την έννοια αυτή (παρατήρηση) 

και στη συνέχεια κάνουν παρατηρήσεις σε σχέση με κάποιο αντικείμενο (π.χ. το μήλο) είτε 

παρέχοντας τους ένα στο καθένα, είτε περνώντας ένα γύρω-γύρω. Οι παρατηρήσεις που κάνουν 

τα παιδιά καταγράφονται από την νηπιαγωγό αυτολεξεί και στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η 

παρατήρηση των εξωτερικών χαρακτηριστικών ακολουθεί η πρόβλεψη των εσωτερικών 

χαρακτηριστικών όπου ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Στη συνέχεια αφού έχουν καταγραφεί οι 

παρατηρήσεις και οι προβλέψεις των παιδιών, γίνεται ο έλεγχος των απόψεων τους, εξερευνώντας 

τα  παιδιά τα αντικείμενα ενώ η νηπιαγωγός καταγράφει. Επιπρόσθετα, μια άλλη δραστηριότητα 

που γίνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίζεται στη σύγκριση, στην αντίθεση και  στο 

πείραμα. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με τους Gelman, Brenneman, Macdonald & 

Roman δεν δυσκολεύονται στο να περιγράφουν διαφορές  ανάμεσα σε δύο αντικείμενα, κυρίως 

όταν ανάμεσα σε δύο αντικείμενα τα χαρακτηριστικά δεν είναι ακριβώς τα ίδια (π.χ. δεν θα 

αναφέρουν ότι το μήλο και η ντομάτα έχουν το ίδιο κόκκινο χρώμα διότι το περιγράφουν ως 

φωτεινό ή σκούρο κόκκινο).  Μέσω όλων των παραπάνω αναπτύσσεται το λεξιλόγιο τους 

γνωρίζοντας λέξεις μέσα από τον πειραματισμό. Επίσης, μια άλλη δραστηριότητα  είναι η 

καταμέτρηση που θα κάνουν στη συνέχεια με τον έλεγχο των προβλέψεων τους (π.χ. για τον 
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αριθμό των σπόρων που διαθέτουν τα μήλα) αλλά και η καταγραφή και η τεκμηρίωση όλων των 

παραπάνω.  

Πέραν της έρευνας που έγινε αναφορά παραπάνω και με βάση αυτήν υλοποιήθηκε η έρευνα 

της εργασίας μου, υπάρχουν και άλλες έρευνες που έγιναν προκειμένου να ανακαλύψουν τα παιδιά 

τα «φυτά». Συγκεκριμένα, στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 

των παιδιών 4-6 ετών σε σχέση με τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών και να απαντηθούν οι 

παρακάτω ερωτήσεις: 1) ποιες είναι οι γνώσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την 

έννοια «φυτό» και την ανάπτυξη αυτών; 2) διαφοροποιούνται οι γνώσεις αυτών με βάση την 

ηλικία (νήπια- προνήπια); 3) διαφοροποιούνται οι γνώσεις αυτών με βάση το φύλο (αγόρι-

κορίτσι); 

Διαπίστωση αυτής της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με ατομικές συνεντεύξεις 

χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό (τεστ αναγνώρισης και ονομασίας των αντικειμένων σε εικόνες, 

καρτέλες ταξινόμησης με βάση το μέγεθος του φυτού και με βάση το είδος) είναι η παρανόηση 

των παιδιών ότι τα φυτά είναι ετερότροφοι οργανισμοί καθώς παίρνουν την τροφή τους από το 

περιβάλλον. Διαπιστώθηκε επιπλέον, ότι τα παιδιά έδωσαν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό 

ονομάτων των ειδών που υπάγονται στις κατηγορίες των φυτών καθώς συγχέουν το είδος με την 

κατηγορία που ανήκει ένα φυτό.  

 Μια έρευνα επίσης, όπου στόχος της ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, να υλοποιούν διερευνητικές δραστηριότητες, και γι’ αυτό το λόγο 

σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που  σχετίζονταν με τον κύκλο ζωής της πεταλούδας μονάρχη 

(Danaus plexippus). Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό πορφόλιο 

αξιολόγησης προκειμένου να συλλεχθούν ποσοτικά δεδομένα τα οποία να καταγράφουν ποια 

παιδιά μαθαίνουν και τι μαθαίνουν από την έρευνα τους. Επίσης, μια δεύτερη συλλογή δεδομένων 

γινόταν μέσω ενός εργαλείου  που αποκαλείται SLA το οποίο χορηγήθηκε στα παιδιά που 

συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν την έρευνα αλλά και σε μια ομάδα σύγκρισης που αποτελούνταν 

από παιδιά νηπιακής ηλικίας με παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν πήραν 

μέρος στη διερεύνηση. Ο ερευνητικός σχεδιασμός παρείχε στα παιδιά ευκαιρίες να αποφασίσουν 

τι είδους ερωτήσεις ήθελαν να εξερευνήσουν, τι ήθελαν να παρατηρήσουν και να καταγράψουν, 

και ποια ήταν τα συμπεράσματα που τελικά βγήκαν από τις έρευνες τους. Για τις δραστηριότητες 

που γίνονταν πριν την έρευνα, τα παιδιά κατέγραφαν σε σημειωματάριο τις ερωτήσεις ή τις 

προβλέψεις που έκαναν για τις πεταλούδες. Το κάθε παιδί αποφάσιζε τι θα κάνει, ήταν δηλαδή 
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ελεύθερα να σχεδιάσουν, να επικολλήσουν φωτογραφίες, να γράψουν τις παρατηρήσεις τους 

ζητώντας από έναν ενήλικα να τον βοηθήσει με το γράψιμο. Σε περιπτώσεις όπου ο ενήλικας 

βοήθησε στις εγγραφές των παιδιών, έγραφε κάτω τι είπε το παιδί αυτολεξεί. Η πρώτη 

δραστηριότητα που υλοποιείται είναι να μάθουν τα παιδιά τι είναι οι Φυσικές Επιστήμες κατά την 

οποία ο εκπαιδευτικός έκανε ερωτήσεις στα παιδιά  προκειμένου να πουν την άποψη τους. Στη 

συνέχεια, το μάθημα αρχίζει με μια ολόκληρη τάξη να κάνει συζήτηση των οργάνων που οι 

επιστήμονες χρησιμοποιούν για την έρευνα τους. Τα παιδιά στη συνέχεια σχηματίζονται μικρές 

ομάδες (πέντε με τέσσερα παιδιά ανά ομάδα) για να μάθουν για τα δύο όργανα που θα 

χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των ερευνών τους (ένα χάρακα και ένα μεγεθυντικό φακό). 

Επίσης, στην εισαγωγή της έρευνας ρωτήθηκαν τα παιδιά για τις γνώσεις τους σε σχέση με τις 

πεταλούδες. Ο δάσκαλος τους υπενθύμισε ότι οι πεταλούδες είναι έμβια όντα και τους ζήτησε να 

σκεφτούν πράγματα που ήθελαν να μάθουν για αυτές. Αν οι ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη 

και τον κύκλο ζωής των πεταλούδων δεν προκύπτανε φυσικά, ο δάσκαλος εισήγαγε ερωτήσεις 

σχετικά με τις πεταλούδες ώστε να κάνουν τα παιδιά προβλέψεις. Η επόμενη δραστηριότητα 

αναφέρεται στην εισαγωγή των παρατηρήσιμων ρυθμίσεων. Η  φάση διερεύνησης ξεκίνησε με 

την εισαγωγή των παιδιών στον κήπο της πεταλούδας, ο οποίος ήταν ένα μεγάλο κλουβί 

αναπαραγωγής που περιείχε ζωντανές προνύμφες της πεταλούδας μονάρχη. Τα παιδιά κλήθηκαν 

να κάνουν προβλέψεις σχετικά με το πώς οι κάμπιες θα μεγαλώσουν και  θα μοιάζουν ως 

πεταλούδες, έτσι ώστε  τα ερωτήματα τους να απαντηθούν από τις παρατηρήσεις τους. Αργότερα 

παρατήρησαν την ανάπτυξη της πεταλούδας και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους στα 

σημειωματάρια τους είτε ζωγραφίζοντας είτε κολλώντας μια φωτογραφία είτε γράφοντας. Μέσα 

από αυτό τα μικρά παιδιά έμαθαν την εξωτερική μορφολογία της κάμπιας.  

Τέλος, τα παιδιά συνεργάστηκαν σε μικρές ομάδες προκειμένου να συζητήσουν και να 

συνοψίσουν όλα αυτά που έμαθαν δημιουργώντας την αφίσα ανάπτυξης του κύκλου ζωής μιας 

πεταλούδας. 
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2. Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στο Μάρτιο του 2016 στο 6ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας όπου 

συμμετείχαν τα παιδιά ενός τμήματος (22 παιδιά). Για την παρούσα έρευνα έπρεπε να προηγηθεί 

συζήτηση με τις νηπιαγωγούς της τάξης προκειμένου να γίνει πλήρης περιγραφή της έρευνας ώστε 

να μπορέσω να επισκεφτώ το τμήμα για να αντλήσω τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των παιδιών 

όσον αφορά το ερευνητικό αντικείμενο, το μήλο. Οι επισκέψεις μου στο νηπιαγωγείο είχαν ως 

στόχο, να καταγράψω τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των παιδιών για τα εξωτερικά και εσωτερικά 

χαρακτηριστικά ενός μήλου αλλά και για να πραγματοποιήσω μια διδασκαλία με αντικείμενο 

διδασκαλίας το μήλο ώστε να ελέγξουν τα ίδια τα παιδιά τις απαντήσεις που είχαν δώσει σε σχέση 

με αυτό. 

Τα δεδομένα της έρευνας είναι ποιοτικά. Συνολικά  πραγματοποιήθηκαν τρεις επισκέψεις στο 

χώρο του νηπιαγωγείου, αποτελούμενες από δύο ερωτηματολόγια και μια διδασκαλία αντίστοιχα. 

Η στρατηγική συλλογής δεδομένων που ακολουθήθηκε ήταν η παρατήρηση, η υπόθεση και ο 

έλεγχος των χαρακτηριστικών του ερευνητικού αντικειμένου. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στις 

τρεις επισκέψεις στο χώρο του νηπιαγωγείου καταγράφονται σε πίνακες ώστε να γίνεται 

αντιληπτό οι απαντήσεις του κάθε  παιδιού ξεχωριστά αλλά και σε διαγράμματα προκειμένου να 

φαίνεται ο μέσος όρος αυτών των απαντήσεων. Αναλυτικότερη περιγραφή της διαδικασίας 

συλλογής των δεδομένων ακολουθεί παρακάτω.  

 

2.1. Είδος της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα ανήκει στην ποιοτική έρευνα και συνιστά τη διερεύνηση των αντιλήψεων 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά ενός μήλου, 

με τις διαδικασίες της παρατήρησης, της πρόβλεψης και του ελέγχου αυτών. 

Η διαδικασία της έρευνας αφορά τις αντιλήψεις των παιδιών πριν την διδασκαλία του 

μαθήματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ενός μήλου (προ-δομημένο ερωτηματολόγιο) και μετά 

τη διδασκαλία και μετά τη διδασκαλία (μετά-δομημένο ερωτηματολόγιο). Το ερωτηματολόγιο θα 

αναφερθεί παρακάτω και έγινε σε κάθε παιδί ατομικά. 
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Τι είναι η ποιοτική έρευνα; 

Προκειμένου να δοθεί ένας λειτουργικός ορισμός, έγινε συλλογή από δύο εγχειρήματα, τα 

οποία ανήκουν στη Mason (2002/2011:18-19) και στους Shape  και Spencer (2003:4) ώστε μέσα 

από την κρίση του ο Γ. Τσιώλης, συγγραφέας του βιβλίου στο οποίο περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας που θα αναφερθούν παρακάτω, να αντλήσει τα βασικά και 

να διατυπωθεί ο ορισμός. Αρχικά, η ποιοτική έρευνα μελετά κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τα 

εμπλεκόμενα υποκείμενα εξετάζοντας την κοινωνική ζωή ως μια δυναμική διαδικασία. Εστιάζει 

στη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων κυρίως στη διαφοροποίηση και στην ποικιλία της 

κοινωνικής ζωής υιοθετώντας διαδικασίες που έχουν σχέση με τον αναστοχαστικό έλεγχο 

αναλόγως τις αποφάσεις του ερευνητή και της ερευνητικής διαδικασίας. Επιπλέον, χρησιμοποιεί 

μεθόδους προκειμένου να παραχθούν δεδομένα που διαθέτουν ευελιξία και έχει ως στόχο οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιεί να βοηθούν ώστε να υπάρχει στενή επικοινωνία του ερευνητή με τους 

συμμετέχοντες. Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους όπως διαφορετικά είδη της 

παρατήρησης, η συνέντευξη κ.α. Για την ανάλυση των δεδομένων που θα παραχθούν, λαμβάνει 

υπόψιν τη περιπλοκότητα, τη λεπτομέρεια αλλά και το πλαίσιο παραγωγής δεδομένων 

χρησιμοποιώντας μεθόδους που του παρέχουν τη δυνατότητα σχηματισμού θεωρητικών 

κατηγοριών σε εμπειρικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα μια ποιοτικής έρευνας μπορεί να έχουν τη 

μορφή μιας εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας, μιας τυπολογίας, δηλαδή, να φανερώσει τους 

τύπους με τους οποίους εκδηλώνεται το φαινόμενο που εξετάζεται εντός του χώρου που 

εξετάζεται. Επίσης, τη μορφή μιας «πυκνής περιγραφής», δηλαδή στη λεπτομερή αναφορά των 

πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων που έχει ανιχνεύσει ο ερευνητής στο πεδίο της έρευνας 

αλλά και μιας αναπτυξιακής εξήγησης, η οποία μπορεί να βρει τις διαδικασίες ανάπτυξης, 

αναπαραγωγής των κοινωνικών φαινομένων. Το κοινωνικό φαινόμενο είναι μια δυναμική 

διαδικασία παραγωγής που βασίζεται σε ένα σύστημα κανόνων όπου η αναπτυξιακή εξήγηση 

επιχειρεί να δείξει αυτήν την διαδικασία και τους κανόνες που την  ακολουθούν. 

 

2.2.  Συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 22 παιδιά του νηπιαγωγείου όπου 8 είναι τα προνήπια 

και 14 είναι τα νήπια. Τα παιδιά ήταν από νηπιαγωγείο του νομού Φλώρινας και τα οποία δεν 

έχουν παρακολουθήσει ξανά διδασκαλία που να σχετίζεται με την ανακάλυψη των 
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χαρακτηριστικών των μήλων απλά είχαν μάθει τα μέρη ενός φυτού γενικά. Σε αυτό το σημείο θα 

πρέπει να αναφέρω ότι οι απαντήσεις των παιδιών στο δομημένο ερωτηματολόγιο δεν διαφέρουν 

ως προς την ηλικία των παιδιών διότι τα προνήπια δεν δείχνουν να έχουν μεγάλη διαφορά από τα 

νήπια στις απαντήσεις τους. 

 

2.3. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 

Το εργαλείο που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ήταν μια δομημένη συνέντευξη και είναι 

δομημένη διότι οι ερωτήσεις είναι σταθερές για κάθε παιδί. Τα νήπια δεν έχουν την δυνατότητα 

ανάγνωσης επομένως οι ερωτήσεις γίνονταν από την ερευνήτρια και απαντούσαν τα περισσότερα 

πάνω σε αυτό, εκτός από μερικές φορές, όπου τα παιδιά έδιναν και την απάντηση μιας άλλης 

ερώτησης στην ήδη υπάρχουσα χωρίς να έχουν ερωτηθεί απλά για να επεκτείνουν την απάντηση 

τους. Όταν ήρθε η σειρά της επόμενης ερώτησης, την οποία την είχαν απαντήσει από μόνα τους 

πριν, η απάντηση ήταν ίδια όπως την είχαν απαντήσει στη παραπάνω δεν άλλαζαν τις ήδη 

υπάρχουσες πληροφορίες που έδωσαν. Οι ερωτήσεις που τους κλήθηκαν να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο πριν την διδασκαλία ήταν: 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

 Τι χρώμα έχει το μήλο; 

 Είναι μεγάλο ή μικρό; 

 Τι σχήμα έχει; 

 Είναι βαρύ ή ελαφρύ; 

 Είναι μαλακό ή σκληρό; 

 Μυρίζει; αν ναι, πώς; 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

 Πώς πιστεύεις ότι είναι το εσωτερικό ενός μήλου; 

 Τι χρώμα έχει από μέσα; 

 Είναι σκληρό  ή μαλακό το εσωτερικό του;  

 Πόσους σπόρους πιστεύεις ότι έχει το μήλο;  

 Έχει γεύση; τι γεύση; γλυκό, ξινό ή αλμυρό; 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις αυτές έγιναν χωρίς να βλέπουν το μήλο. Οι 

απαντήσεις που προκύπταν ήταν με βάση την εμπειρία του κάθε παιδιού και η καταγραφή έγινε 

με το κινητό έχοντας τη μαγνητοφώνηση.  

 

 

2.4.  Χρόνος και Χώρος διεξαγωγής της έρευνας 

 

Οι συνεντεύξεις στο ερωτηματολόγιο πριν την διδασκαλία διεξήχθησαν στο γραφείο των 

νηπιαγωγών στο ελεύθερο παιχνίδι, διότι δεν ήθελα να αποσπώ το παιδί από την διδασκαλία που 

θα είχε αργότερα. Το κάθε παιδί ατομικά για περίπου 5’ λεπτά, ανάλογα την δυσκολία που θα είχε 

στις απαντήσεις του, βοηθούσε στην υλοποίηση της έρευνας. Η διάρκεια των προ-συνεντεύξεων 

ήταν μια μέρα αφού οι ερωτήσεις ήταν λίγες καθώς και οι απαντήσεις δεν είχαν ως σκοπό μεγάλες 

απαντήσεις. 

Οι συνεντεύξεις μετά την διδασκαλία διεξήχθησαν πάλι στο γραφείο των νηπιαγωγών, 

ατομικά για κάθε παιδί και πάλι στο ελεύθερο παιχνίδι. Η δυσκολία ήταν η έλλειψη πολλών 

παιδιών με αποτέλεσμα η διάρκεια των συνεντεύξεων να είναι τρεις μέρες προκειμένου να 

συναντήσω όλα τα παιδιά. Προσπάθησα μετά από συνεννόηση με τις νηπιαγωγούς, οι 

συνεντεύξεις μου (πριν και μετά την διδασκαλία) να έχουν μια χρονική απόσταση μιας εβδομάδας 

προκειμένου να γίνει φανερό αν τα παιδιά θυμούνται τη διδασκαλία και τι κάναμε προκειμένου 

να ανακαλύψουμε το μήλο. 

Οι συνεντεύξεις και η διδασκαλία ολοκληρώθηκαν μέσα στο Μάρτιο χωρίς καμία δυσκολία 

πέρα της έλλειψης κάποιων παιδιών που ανάφερα παραπάνω. 

 

 

2.5. Ερωτηματολόγιο πριν την διδασκαλία για την ανίχνευση των αντιλήψεων 

των νηπίων  

 

Αρχικά, ο συμμετέχων κάθεται στο γραφείο δίπλα σε μένα που αποκάλεσα τον εαυτό μου 

στα παιδιά, ερευνήτρια. Εξηγείται στα παιδιά ότι ως ερευνήτρια, αναζητώ να μάθω τις αντιλήψεις 

που έχουν για τα μήλα και ότι θα πρέπει να απαντήσει αυτό που πιστεύει πραγματικά. Επίσης, 
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αναφέρω σε αυτά ότι οι μαγνητοφωνήσεις γίνονται προκειμένου να μην ξεχάσω κάτι από τις 

απαντήσεις που θα λάβω αλλά και για να μπορέσω να συγκρίνω την εξέλιξη και τον τρόπο 

έκφρασης των προσωπικών τους αντιλήψεων. 

Στην αρχή κάθε συνέντευξης τίθενται οι ερωτήσεις στο παιδί. Η σειρά των ερωτήσεων 

πιθανόν να αλλάζει για κάθε υποκείμενο, συναρτήσει των απαντήσεων που δίνει. Ταυτόχρονα 

κρατάω σημειώσεις όσων νομίζω ότι θα είναι χρήσιμα αργότερα. Ευχαριστούμε το παιδί για την 

συμμετοχή και τη συνεργασία του. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δόθηκε χρόνος στο κάθε παιδί να σκεφτεί τις απαντήσεις 

του. Ως ερευνήτρια βοήθησα ως ένα σημείο τα παιδιά προκειμένου να διευκρινίσει κυρίως τις 

ερωτήσεις και να είναι όσο το δυνατόν ουδέτερη ώστε να μην καθοδηγήσει ασυνείδητα τα παιδιά 

στην προσδοκώμενη απάντηση. 

 

2.6.  Η διδασκαλία 

 

Η διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε έγινε μετά από συνεννόηση με τις νηπιαγωγούς της 

τάξης, όπου δέχτηκαν με χαρά, διότι τους φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα της εργασίας. Η 

διδασκαλία αυτή είχε ως στόχο, να γνωρίσουν τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες τα μήλα και 

κυρίως να πειραματιστούν ανακαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους αφού μπορεί τα μήλα να ήταν 

οικεία στα παιδιά αλλά δεν είχε τύχει να τα παρατηρήσουν καλύτερα και να αναρωτηθούν για 

αυτά. Συγκεκριμένα στόχοι της έρευνας ήταν: 

 Να παρατηρήσουν ένα μήλο και να το περιγράψουν(χρώμα, σχήμα κ.α.) 

 Να προβλέψουν το εσωτερικό ενός μήλου(χρώμα, σπόρους κ.α.) 

 Να ελέγξουν τις αντιλήψεις τους μέσα από τη διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε 

 

Η διδασκαλία επικεντρωνόταν κατά κύριο λόγο στις εμπειρίες των παιδιών, δηλαδή αν 

γνωρίζουν τα μήλα και κάποια χαρακτηριστικά τους και αργότερα στον πειραματισμό 

προκειμένου να ελέγξουν τις ιδέες τους γι’ αυτά. Έχει γίνει αναφορά παραπάνω ότι η έρευνα  

βασίστηκε στην έρευνα που υπάρχει στο βιβλίο της Gelman προκειμένου να προκύψουν 

αντίστοιχα αποτελέσματα. 
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Βήματα διδασκαλίας: 

Αρχικά, ως πρώτο βήμα διαδικασίας της έρευνας ήταν να δείξω ως ερευνήτρια, ένα μήλο 

στα παιδιά και να προτείνω την παρατήρηση αυτού. Γίνεται η εισαγωγή της έννοια της 

«παρατήρησης»  θέτοντας το ερώτημα στα παιδιά «Εγώ παρατηρώ ότι φοράς μπλε παντελόνι. 

Παρατηρώ ότι στη τάξη μας σήμερα υπάρχει ησυχία» γνωρίζετε τι σημαίνει το να παρατηρώ;». Η 

πιθανότητα είναι να μην μπορούν να εξηγήσουν ή να μην γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή η έννοια 

αλλά θα έχουν την δυνατότητα να αναφέρουν τι πιστεύουν. Είναι απόλυτα λογικό παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να μην μπορούν να ορίσουν έννοιες αλλά ούτε και να τις περιγράψουν, μόνο 

να αναφέρουν κάποιο παράδειγμα που θα δώσει την αντίληψη στον εκπαιδευτικό να κατανοήσει 

τι κατάλαβε το παιδί. Στη συνέχεια πρέπον του εκπαιδευτικού όπως αναφέρεται στον Οδηγό του 

νηπιαγωγού είναι «να παρατηρεί και να ακούει συστηματικά τι έχουν να πουν τα παιδιά , να 

προσπαθεί να κατανοήσει τις σκέψεις, τις γνώσεις και τις αντιλήψεις τους και να τα παροτρύνει να 

κάνουν προβλέψεις και να προσπαθούν να τις ελέγξουν» και στην περίπτωση εδώ, να πουν τι 

πιστεύουν για την έννοια της παρατήρησης. Μόλις αντιληφθούν έστω και με παραδείγματα την 

έννοια αυτή τους προτρέπουμε να παρατηρήσουν το μήλο καλά και ότι βλέπουν να  καταγράφετε 

σε ένα διάγραμμα παρατηρήσεων και αν δυσκολεύονται δημιουργούνται ερωτήσεις όπως: «τι 

χρώμα βλέπετε να έχει το μήλο; Είναι μεγάλο ή μικρό; τι σχήμα έχει; Πώς μυρίζει; είναι σκληρό 

ή μαλακό; κ.α.» οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα 

την έννοια της παρατήρησης και όχι να καθοδηγήσουν τις απαντήσεις τους. Η χρήση των 

διαφορετικών αισθήσεων βοηθούν τα παιδιά  να ανακαλύψουν το μήλο καθώς και να το 

παρατηρήσουν καλύτερα ώστε να υπάρχουν ορθές απαντήσεις.  

Επιπλέον, το δεύτερο βήμα μετά την παρατήρηση του μήλου, είναι να γίνει αναθεώρηση της 

έννοιας «παρατηρώ» και ανασκόπηση στις παρατηρήσεις των παιδιών στο διάγραμμα 

παρατηρήσεων ώστε να γίνει η εισαγωγή της έννοιας της «πρόβλεψης». Για να γίνει αντιληπτή η 

έννοια αυτή πρέπον είναι να ερωτηθούν τα παιδιά για την έννοια αυτή ώστε να πουν αν γνωρίζουν 

τι σημαίνει, και αν δεν γνωρίζουν, αναφέρουν  τι πιστεύουν όπως και παραπάνω. Στην περίπτωση 

που δυσκολεύονται να αναφέρουν τι πιστεύουν γίνεται  επεξήγηση της έννοιας αναφερόμενη την 

έννοια της πρόβλεψης ως μαντεψιά (δεν θα είναι απαραίτητα σωστή αλλά λογική). Γίνεται η 

δημιουργία διαγράμματος προβλέψεων όπου καταγράφονται οι προβλέψεις των παιδιών και 

μπορεί να επέμβει η ερευνήτρια αν χρειαστεί  με ερωτήσεις όπως: «με τι θα μοιάζει αυτό κάτω 
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από το κόκκινο φλοιό; σαν τι θα μυρίζει; Πώς θα το αισθανόσουν πάνω στο δέρμα σου; Έχει κάτι 

μέσα; Πόσους σπόρους πιστεύεις ότι έχει; κ.α.» «τι μπορούμε να κάνουμε για να δούμε αν 

προβλέψαμε σωστά; Η ερευνήτρια βάζοντας ένα  πρόβλημα στα παιδιά ζητά τη λύση (κόψιμο του 

μήλου) ώστε να δημιουργήσει ερωτήσεις όπως «Άννα προέβλεψες ότι έχει ροζ χρώμα το 

εσωτερικό του μήλου; Είναι ροζ τελικά; Γιώργο προέβλεψες ότι είναι μαλακό το εσωτερικό του 

μήλου είναι τελικά; Προβλέψατε ότι έχει 5 σπόρους έτσι είναι τελικά;» Η ερευνήτρια δίνει στα 

παιδιά να δοκιμάσουν ώστε να πουν τι γεύση έχει ώστε να λυθεί και αυτή η απορία και τους δείχνει 

το μήλο περνώντας τους γύρω-γύρω ώστε να  μετρήσουν τους σπόρους και να αντιληφθούν αν 

πρόβλεψαν σωστά κάνοντας τον ονομαζόμενο «έλεγχο προβλέψεων»  όπου  γίνεται η καταγραφή  

σε ένα άλλο διάγραμμα αυτών που τελικά βλέπουμε στο εσωτερικό του μήλου. 

Αξιολόγηση της παρατήρησης-υπόθεσης 

Στη συνέχεια, εφόσον ανακάλυψαν το μήλο και έλεγξαν τις προβλέψεις που έκαναν, 

στηριζόμενη ως ερευνήτρια στο βιβλίο της Gelman θέλησα να κάνω μια αξιολόγηση όλων αυτών 

που ανακάλυψαν τα παιδιά στηριζόμενα στις αισθήσεις τους ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτή τη 

φορά την αίσθηση της όσφρησης ώστε να δουν πως μυρίζει ένα μήλο. Δημιουργώντας ως 

ερευνήτρια ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο τα παιδιά θα πρέπει να μυρίσουν το μήλο ανάμεσα σε 

άλλα δύο φρούτα. Δένω τα μάτια των παιδιών με μια κορδέλα και τους ζητάω να πουν αν μπορούν 

να πουν ποιο είναι το μήλο χρησιμοποιώντας την αίσθηση της όσφρησης. 

 

 

2.7. Ερωτηματολόγιο μετά την διδασκαλία για την ανίχνευση των αντιλήψεων 

των νηπίων  

 

Το ερωτηματολόγιο μετά τη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας μιας εβδομάδας 

προκειμένου να μπορέσω να αντιληφθώ τι θυμούνται και τι όχι τα παιδιά. Αρχικά, ο συμμετέχων 

κάθεται στο γραφείο δίπλα στην ερευνήτρια όπως έγινε και στις συνεντεύξεις πριν την 

διδασκαλία. Υπενθυμίζει στο κάθε παιδί ξεχωριστά ότι είχε έρθει να μάθει αν γνωρίζουν τα μήλα 

κάνοντας τους ερωτήσεις και η επίσκεψη της αυτή τη φορά γίνεται για να ρωτήσει αν θυμούνται 

την διδασκαλία που είχαν κάνει μαζί της για να επιβεβαιώσουν τις αντιλήψεις του γι’ αυτό.  

Στην αρχή κάθε συνέντευξης τίθενται οι ερωτήσεις στο παιδί. Η σειρά των ερωτήσεων 

πιθανόν να αλλάζει για κάθε υποκείμενο, συναρτήσει των απαντήσεων που δίνει. Ταυτόχρονα 
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κρατάω σημειώσεις όσων νομίζω ότι θα είναι χρήσιμα αργότερα. Ευχαριστούμε το παιδί για την 

συμμετοχή και τη συνεργασία του. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δόθηκε χρόνος στο κάθε παιδί να σκεφτεί τις απαντήσεις 

του. Ως ερευνήτρια βοήθησα ως ένα σημείο τα παιδιά προκειμένου να διευκρινίσω κυρίως τις 

ερωτήσεις και να είναι όσο το δυνατόν ουδέτερη ώστε να μην καθοδηγήσει ασυνείδητα τα παιδιά 

στην προσδοκώμενη απάντηση. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τις ίδιες ερωτήσεις όπως και στο ερωτηματολόγιο 

πριν τη διδασκαλία προκειμένου να αντιληφθώ αν το κάθε παιδί έδινε τις ίδιες ή διαφορετικές 

απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο είναι το εξής: 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

 Τι χρώμα έχει το μήλο τελικά με αυτά που είδες; 

 Τι σχήμα έχει; 

 Είναι μαλακό ή σκληρό τελικά; 

 Μυρίζει ή όχι; 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

 Τι χρώμα είναι το εσωτερικό του; Είχες προβλέψει σωστά; 

 Πόσους σπόρους είχε τελικά το μήλο; 

 Μυρίζει τελικά; Είχες προβλέψει σωστά; 

 Τι γεύση έχει τελικά; Είχες κάνει σωστή πρόβλεψη; 

 

Εφόσον τα παιδιά απαντήσουν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις επέρχονται άλλες ως προς τη 

σύγκριση του μήλου με ένα άλλο φρούτο όπως το αχλάδι, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της 

μάθησης της παρατήρησης-υπόθεσης. Η αξιολόγηση έγινε  σε κάθε παιδί ξεχωριστά, όπου  έπρεπε 

να θυμάται τις παρατηρήσεις σε σχέση με το μήλο ώστε να κάνει σύγκριση αυτού με το αχλάδι 

και να απαντήσει στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε χωρίς την εικόνα 

του αχλαδιού. Τα παιδιά έπρεπε να έχουν δει καθώς και να έχουν γευτεί το αχλάδι κάποια στιγμή 

στη ζωή τους ή στην περίπτωση που δεν έχουν δει ή φάει να κάνουν υποθέσεις. Η αξιολόγηση 

έχει ως στόχο, να αναφέρουν τα παιδιά την διαδικασία ανακάλυψης του μήλου που 

πραγματοποιήθηκε στην τάξη, και για το αχλάδι.   
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Το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης της παρατήρησης-υπόθεσης είναι το εξής: 

 

Εξωτερικά  

 Το μήλο είπες ότι έχει [κόκκινο…] χρώμα, πιστεύεις το ίδιο και με το αχλάδι; Αν όχι, τι 

χρώμα έχει; 

 Τι σχήμα έχει; 

 Είναι μαλακό ή σκληρό; 

 Μυρίζει ή όχι; 

Εσωτερικά 

 Τι χρώμα είναι το εσωτερικό του; Το ίδιο με του μήλου ή διαφορετικό; 

 Έχει κάτι μέσα; Αν ναι, τι; 

 Πόσους σπόρους έχει; Όσους και το μήλο ή όχι; 

 Τι γεύση έχει; Ίδια με του μήλου ή διαφορετική; 

 

Μετά από τις απαντήσεις των παιδιών στα ερωτηματολόγιο πριν καθώς και μετά τη διδασκαλία 

που πραγματοποιήθηκε ως ερευνήτρια καταγράφω τα παρακάτω αποτελέσματα. 

 

 

3. Αποτελέσματα 

3.1 Αποτελέσματα πριν την διδασκαλία  

 

Τα αποτελέσματα στο ερωτηματολόγιο πριν την διδασκαλία καταγράφονται σε πίνακες ανά 

ερώτηση και ταξινομούνται σύμφωνα με το παιδί και την απάντηση που έδωσε. Η απάντηση του 

κάθε παιδιού καταγράφεται αυτολεξεί στον πίνακα όπως ειπώθηκε στην συνέντευξη. Τα 

διαγράμματα δείχνουν το μέσο όρο των ίδιων απαντήσεων των παιδιών στη κάθε ερώτηση 

αντίστοιχα. 
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1η ερώτηση: Τι χρώμα έχει το μήλο; 

 

Πίνακας 1 : Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το χρώμα του μήλου 

1ο παιδί κόκκινο, πράσινο 

2ο παιδί πράσινο, κόκκινο 

3ο παιδί κόκκινο, πράσινο 

4ο παιδί κόκκινο 

5ο παιδί κόκκινο, πράσινο 

6ο παιδί κόκκινο, πράσινο, κίτρινο 

7ο παιδί κόκκινο, κίτρινο, πράσινο 

8ο παιδί Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο 

9ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

10ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

11ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

12ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

13ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

14ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

15ο παιδί Πράσινο, κίτρινο 

16ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

17ο παιδί Πράσινο, κίτρινο 

18ο παιδί Πράσινο 

19ο παιδί Πράσινο, κόκκινο 

20ο παιδί Πράσινο 

21ο παιδί Κόκκινο, πράσινο 

22ο παιδί Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο 

 

Στο παραπάνω πίνακα η πρώτη κάθετη στήλη αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών. Η 

δεύτερη στήλη, αναφέρονται τα είδη μήλων που ειπώθηκαν από τα παιδιά. Τα παιδιά όπως είναι 

αντιληπτό από τον πίνακα, γνωρίζουν ότι υπάρχουν μήλα αλλά δεν γνωρίζουν τα περισσότερα 

από αυτά πόσα είδη υπάρχουν, μόνο 6 παιδιά γνώριζαν τα τρία είδη μήλων ως προς το χρώμα. Τα 

περισσότερα παιδιά, 12 δηλαδή από τα 22 γνώριζαν ότι υπάρχουν μόνο κόκκινα και πράσινα. Τα 

υπόλοιπα γνώριζαν μόνο ένα είδος γιατί μόνο αυτό έχουν δει και δοκιμάσει απ’ ότι ανέφεραν. 
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2η ερώτηση: Είναι μεγάλο ή μικρό το μήλο 

     Γράφημα 1 : ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με το μέγεθος του μήλου  

 

Πίνακας 2: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το μέγεθος του μήλου 

 

 

 

 

1ο παιδί Μεγάλο 

2ο παιδί Μεγάλο 

3ο παιδί Μεγάλο και μικρό 

4ο παιδί Μεγάλο «όχι πολύ» 

5ο παιδί Μεγάλο 

6ο παιδί Μικρό 

7ο παιδί Μεγάλο 

8ο παιδί Μεσαίο 

9ο παιδί Μεγάλο 

10ο παιδί Μεγάλο 

11ο παιδί Μεγάλα «πολύ» 

12ο παιδί Μεγάλο 

13ο παιδί Μεγάλο 

14ο παιδί Μεγάλο 

15ο παιδί Μεγάλο 

16ο παιδί Μεγάλο 

17ο παιδί Μεγάλο 

18ο παιδί Μεγάλο 

19ο παιδί Μικρό 

20ο παιδί Μεγάλο 

21ο παιδί Μεγάλο 

22ο παιδί μεγάλο 

Μ Ε Γ Α Λ Ο Μ Ι Κ Ρ Ο Μ Ε Γ Ά Λ Ο & Μ Ι Κ Ρ Ό

18

2 2
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Στην συγκεκριμένη ερώτηση τα περισσότερα παιδιά απάντησαν μεγάλο διότι τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας θεωρούν ότι τα μεγάλα αντικείμενα έχουν μεγαλύτερη αξία και προτιμούν 

αυτά επειδή πιάνουν πιο πολύ όγκο θεωρούν ότι είναι καλύτερα. Τα υπόλοιπα 4 παιδιά απάντησαν 

ως προς αυτά που έχουν δει και γευτεί.  Κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην 

ερώτηση αυτή γιατί δεν ήθελαν να πουν ότι είναι μεγάλα αλλά ούτε και μικρά και τα περιέγραφαν 

ως «δεν είναι πολύ μεγάλα, λίγο μεγάλα» «μεγάλα όχι πολύ». 

  

3η ερώτηση: Τι σχήμα έχει το μήλο; 

 

 

           Γράφημα 2: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με το σχήμα του μήλου 

 

Πίνακας 3: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το σχήμα του μήλου 

1ο παιδί Κύκλος 

2ο παιδί Κύκλος 

3ο παιδί Κύκλος 

4ο παιδί Κύκλος 

5ο παιδί στρόγγυλο 

6ο παιδί Στρόγγυλο 

7ο παιδί Δεν ξέρω 

8ο παιδί Στρόγγυλο 

9ο παιδί Κύκλος 

10ο παιδί Κύκλος 

11ο παιδί Στρόγγυλο 

12ο παιδί Σαν μήλο το σχήμα του 

13ο παιδί Κύκλος 

14ο παιδί Στρόγγυλο 

15ο παιδί Σαν ελάφι το σχήμα του 

16ο παιδί Στρόγγυλο 

17ο παιδί Κύκλος 
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ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
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18ο παιδί Στρόγγυλο 

19ο παιδί Στρόγγυλο 

20ο παιδί Στρόγγυλο 

21ο παιδί Κύκλος 

22ο παιδί στρόγγυλο 

 

 

 Τα περισσότερα παιδιά θεωρούν το μήλο κυκλικό ή στρόγγυλο. Οι απαντήσεις στην ερώτηση 

αυτή έγιναν κατευθείαν χωρίς να επιφέρουν κάποια δυσκολία. Ένα παιδί ήταν αρκετά 

προβληματισμένο, σκεφτόταν αρκετά γιατί δεν γνώριζε τα σχήματα και απάντησε ότι δεν ξέρει 

μετά από λίγα δευτερόλεπτα ενώ δύο από τα παιδιά όρισαν το σχήμα του μήλου ως ελάφι και ως 

μήλο. Τα παιδιά αυτά ανήκαν στα προνήπια και ίσως να μην γνώριζαν τα σχήματα και απάντησαν 

έτσι ώστε να μην πουν ότι δεν ξέρουν.  Η απάντηση των παιδιών που όρισε το μήλο ως στρόγγυλο 

δεν θεωρείται πάλι αποδεκτή λόγω του ότι δεν ονομάζεται σχήμα αλλά ορίζεται ως αυτό που έχει 

σχήμα κύκλου. 

 

4η ερώτηση: Είναι βαρύ ή ελαφρύ το μήλο; 

Γράφημα 3: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με το βάρος του μήλου 

 

Πίνακας 4: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το βάρος του μήλου 

1ο παιδί Ελαφρύ 

2ο παιδί Βαρύ το έχω πιάσει 

3ο παιδί Βαρύ 

4ο παιδί Βαρύ και λίγο ελαφρύ 

5ο παιδί Βαρύ 

6ο παιδί Πολύ ελαφρύ 

7ο παιδί Ελαφρύ 

8ο παιδί Ελαφρύ 

9ο παιδί Βαρύ όχι και πολύ 
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ΟΥΤΕ ΕΛΑΦΡΥ
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10ο παιδί Βαρύ όχι πολύ 

11ο παιδί Βαρύ το έχω πιάσει 

12ο παιδί Βαρύ και ελαφρύ λίγο 

13ο παιδί Ελαφρύ 

14ο παιδί Ελαφρύ 

15ο παιδί ελαφρύ 

16ο παιδί Βαρύ και ελαφρύ 

17ο παιδί Βαρύ 

18ο παιδί Ελαφρύ 

19ο παιδί ελαφρύ 

20ο παιδί ελαφρύ 

21ο παιδί Βαρύ και ελαφρύ 

22ο παιδί βαρύ 

 

Στο συγκεκριμένο πίνακα διαφαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά θεωρούν το μήλο  ελαφρύ. 

Τα παιδιά που απάντησαν είτε βαρύ είτε ελαφρύ συνέχισαν την απάντηση τους λέγοντας «λίγο 

ελαφρύ» «όχι και πολύ βαρύ» κ.α. γιατί ανέφεραν την άποψη τους χωρίς να είναι απόλυτα αυτή η 

σωστή ή δεν ήξεραν πώς να δηλώσουν το βάρος του. Δύο από τα παιδιά που όρισαν το μήλο  βαρύ 

ανέφεραν «το έχω πιάσει γι’ αυτό» τα υπόλοιπα δεν ανέφεραν το λόγο που έχουν αυτή την άποψη. 

 

5η ερώτηση: Είναι μαλακό ή σκληρό το μήλο; 

 

Γράφημα 4: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με την υφή του μήλου 
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Πίνακας 5: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για την υφή του μήλου 

1ο παιδί Σκληρό 

2ο παιδί Σκληρό 

3ο παιδί Σκληρό  

4ο παιδί Σκληρό 

5ο παιδί Σκληρό όχι πολύ 

6ο παιδί Μαλακό και σκληρό 

7ο παιδί Σκληρό όταν το τρως 

8ο παιδί Σκληρό  

9ο παιδί Σκληρό 

10ο παιδί Σκληρό 

11ο παιδί Σκληρό 

12ο παιδί Μαλακό 

13ο παιδί Σκληρό 

14ο παιδί Σκληρό όχι πολύ 

15ο παιδί Μαλακό 

16ο παιδί Μαλακό 

17ο παιδί Σκληρό 

18ο παιδί Μαλακό 

19ο παιδί Σκληρό 

20ο παιδί Σκληρό 

21ο παιδί Σκληρό 

22ο παιδί σκληρό 

 

Τα παιδιά δεν ήταν απόλυτα σίγουρα για τις απαντήσεις τους, γιατί κάποια σκέφτονταν 

αρκετά τι να πουν και άλλα συνεχίζουν τις απαντήσεις τους λέγοντας «όχι πολύ σκληρό», «είναι 

σκληρό όταν το τρώω», «σκληρό όχι πολύ » κ.α.   

 

6η ερώτηση: Μυρίζει; αν ναι , πώς; 

Γράφημα 5: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με την όσφρηση του μήλου 
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Πίνακας 6: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για την όσφρηση του μήλου 

1ο παιδί Δε μυρίζει 

2ο παιδί Μυρίζει ωραία 

3ο παιδί Δεν το έχω μυρίζει ,Δε μυρίζει  

4ο παιδί Μυρίζει 

5ο παιδί Μυρίζει σαν γλυκό, σαν αχλάδι 

6ο παιδί Δεν το έχω μυρίσει 

7ο παιδί Δε μυρίζει 

8ο παιδί Δε μυρίζει 

9ο παιδί Μυρίζει σαν φράουλα 

10ο παιδί Μυρίζει σαν φράουλα 

11ο παιδί Μυρίζει 

12ο παιδί Μυρίζει σαν μήλο 

13ο παιδί Μυρίζει 

14ο παιδί Μυρίζει σαν φράουλα 

15ο παιδί Μυρίζει φράουλα 

16ο παιδί Μυρίζει 

17ο παιδί Μυρίζει 

18ο παιδί Δε μυρίζει 

19ο παιδί Μυρίζει 

20ο παιδί Μυρίζει 

21ο παιδί Μυρίζει 

22ο παιδί μυρίζει 

 

Τα παιδιά που απάντησαν ότι το μήλο μυρίζει, όπως βλέπουμε είναι τα περισσότερα, 

ανέφεραν ότι μυρίζει είτε «ωραία» είτε «σαν γλυκό, σαν αχλάδι», είτε «σαν φράουλα» ή «σαν 

μήλο». Προσδιόριζαν τη μυρωδιά με την γεύση γι’ αυτό την προσδιόρισαν με άλλα φρούτα γιατί 

δεν γνώριζαν απόλυτα τις αισθήσεις που έχουμε. 

7η ερώτηση: τι χρώμα έχει το εσωτερικό του; 

 

Γράφημα 6: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με το χρώμα του εσωτερικού του μήλου 
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Πίνακας 7: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το χρώμα του εσωτερικού του μήλου 

1ο παιδί Κίτρινο 

2ο παιδί Κίτρινο 

3ο παιδί Άσπρο 

4ο παιδί Άσπρο 

5ο παιδί Άσπρο 

6ο παιδί Άσπρο 

7ο παιδί Καφέ 

8ο παιδί Άσπρο 

9ο παιδί Άσπρο 

10ο παιδί Άσπρο 

11ο παιδί Άσπρο 

12ο παιδί Άσπρο 

13ο παιδί Άσπρο 

14ο παιδί Άσπρο 

15ο παιδί Άσπρο 

16ο παιδί Άσπρο 

17ο παιδί Άσπρο 

18ο παιδί Άσπρο 

19ο παιδί Άσπρο 

20ο παιδί Άσπρο 

21ο παιδί Άσπρο 

22ο παιδί Κίτρινο 

 

 

Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν άσπρο και ελάχιστα κίτρινο ίσως γιατί το χρώμα από το 

εσωτερικό του μήλου δεν έχει συγκεκριμένο χρώμα. Δεν υπήρχε δυσκολία ως προς τις απαντήσεις 

των παιδιών, απαντούσαν σχετικά γρήγορα και με απόλυτη σιγουριά. 

 

8η ερώτηση: Έχει κάτι το μήλο μέσα; Πόσους σπόρους πιστεύεις ότι έχει; 

 

Πίνακας 8: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για τον αριθμό σπόρων του μήλου 

1ο παιδί Έχει κουκούτσια μέσα, 2 στη μέση δε τα μέτρησα 

2ο παιδί Έχει κουκούτσια, 3  

3ο παιδί Έχει κουκούτσια, 6 δεν τα έχω μετρήσει αλλά τόσα φαντάζομαι ότι θα 

είναι 

4ο παιδί Έχει κουκούτσια, 2 τα έχω μετρήσει 

5ο παιδί Έχει σπόρια, 2 τα μέτρησα 

6ο παιδί Έχει σποράκια, δεν τα έχω μετρήσει δεν ξέρω  
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7ο παιδί Έχει σποράκια μέσα, 2 τα έχω μετρήσει 

8ο παιδί Έχει κουκούτσια, δεν ξέρω 

9ο παιδί Έχει κουκούτσια, 10 τα μέτρησα 

10ο παιδί Έχει κουκούτσια, 3 τα μέτρησα 

11ο παιδί Έχει κουκούτσια, 2 δεν τα έχω μετρήσει αλλά είμαι σίγουρος 

12ο παιδί Έχει κάτι καφέ μέσα, όταν τρώω βλέπω 2 τέτοια 

13ο παιδί Έχει σποράκια, 3 δε τα έχει μετρήσει αλλά τόσα πιστεύω 

14ο παιδί Έχει κουκούτσια, 7 τα μέτρησα 

15ο παιδί Έχει κουκούτσια, 3 νομίζω 

16ο παιδί Έχει κουκούτσια, 2 νομίζω 

17ο παιδί Έχει κουκούτσια, 2 τα έχω μετρήσει 

18ο παιδί Έχει κουκούτσια, 2 νομίζω 

19ο παιδί Έχει κουκούτσια, 5 νομίζω 

20ο παιδί Έχει κουκούτσια, 3 τα μέτρησα 

21ο παιδί Έχει κουκούτσια, 2 μεγάλα 

22ο παιδί Έχει κουκούτσια, 2 τα μέτρησε 

 

 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση κάποια παιδιά δεν ήταν σίγουρα είτε γιατί δεν τα έχουν μετρήσει 

είτε γιατί δεν τα παρατήρησαν. Το 12ο παιδί δεν ήξερε την ονομασία τους αλλά γνώριζε την 

ύπαρξη τους καθώς και τον αριθμό που είχε το μήλο που έφαγε. Το 6ο παιδί ήξερε ότι ονομάζονται 

σπόροι χωρίς να τα έχει μετρήσει. Τα περισσότερα παιδιά τα έχουν μετρήσει, τα έχουν δει μέσα 

στο μήλο καθώς γνωρίζουν και πως ονομάζονται. 

 

9η ερώτηση: Τι γεύση το μήλο; Γλυκό, ξινό ή αλμυρό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 7: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με τη γεύση του μήλου 
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Πίνακας 9: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για τη γεύση του μήλου 

1ο παιδί Αλμυρό 

2ο παιδί Γλυκό 

3ο παιδί Αλμυρό 

4ο παιδί Γλυκό 

5ο παιδί Ξινό 

6ο παιδί Γλυκό 

7ο παιδί Γλυκό 

8ο παιδί Γλυκό 

9ο παιδί Ξινό 

10ο παιδί Ξινό 

11ο παιδί Γλυκό 

12ο παιδί Γλυκό 

13ο παιδί Γλυκό 

14ο παιδί Γλυκό 

15ο παιδί Γλυκό 

16ο παιδί Ξινό 

17ο παιδί Γλυκό 

18ο παιδί Γλυκό 

19ο παιδί Γλυκό 

20ο παιδί Γλυκό 

21ο παιδί Γλυκό 

22ο παιδί Ξινό 

 

Το πρώτο παιδί δεν γνώριζε τις γεύσεις και προβληματίστηκε αλλά η ερευνήτρια του 

διευκρίνισε με παραδείγματα και απάντησε αυτό που πίστευε με βάση αυτά που ειπώθηκαν. Το 

9ο παιδί ανέφερε ότι είναι ξινό γιατί η γεύση του είναι σαν φράουλα ενώ το 2ο παιδί δυσκολευόταν 

να διακρίνει τη γεύση αλλά απάντησε μετά από λίγο με απόλυτη σιγουριά. Τα υπόλοιπα παιδιά 

δεν είχαν κάποια δυσκολία απάντησαν κατευθείαν έχοντας τη σιγουριά στην απάντηση τους. 

 

3.2 Αποτελέσματα διδασκαλίας 

 

Με την εμφάνιση του μήλου στα παιδιά έγινε η παρατήρηση από αυτά χωρίς να  τους 

προτρέψει να αναφερθούν σε ιδιότητες ή χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους. 

Άρχισαν να το περιγράφουν όλα μαζί όπου εκεί έπρεπε να επέμβω προκειμένου να έχω ένα 

σχεδιάγραμμα για το κάθε παιδί ατομικά. Δημιούργησα ερωτήσεις στα παιδιά όπως τι παρατηρείτε 

σε αυτό το μήλο; Τι έχει; κ.α. και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις σύμφωνα με Κωνσταντίνου κ.α. 

(2002), τα παιδιά απέκτησαν την ενθάρρυνση να περιγράψουν αυτό που παρατηρούν, να 
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βελτιώσουν την ποιότητα των παρατηρήσεων τους, να βοηθήσουν τη γλωσσική αλλά και την 

ολόπλευρη ανάπτυξη τους. Παρατηρώντας το μήλο ανέφεραν ότι, είχε πράσινο χρώμα, κοτσάνι, 

«έχει κάτι βουλίτσες»  και ότι «υπάρχει ένα κενό εκεί στο κοτσάνι» και γινόταν η καταγραφή σε 

ένα διάγραμμα όπως αυτό παρακάτω: 

 

Γράφημα 8: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με τις παρατηρήσεις τους στη διδασκαλία 

 

Όλα τα παιδιά παρατήρησαν ότι το μήλο που έβλεπαν είχε πράσινο χρώμα γιατί ήταν το 

βασικό χαρακτηριστικό που εύκολα γινόταν αντιληπτό αλλά τα 20 από τα 22 ήξεραν την ονομασία 

«κοτσάνι», τα 2 (12ο και 16ο παιδί) δεν απάντησαν γιατί είτε δεν το είχαν ξαναδεί είτε δεν γνώριζαν 

το όνομα του. Οι βούλες που παρατήρησαν σπάνια υπάρχουν στα μήλα και οι συγκεκριμένες ήταν 

μικρές. Λόγω της επεξεργασίας που τυχόν είχαν περάσει υπήρχαν και ελάχιστα παιδιά το 

παρατήρησαν. Το κενό που έχει στο κοτσάνι το είπαν τα 18 από τα 22, αν και τα υπόλοιπα παιδιά 

το έβλεπαν γιατί πριν τους ερωτηθεί το είχαν αναφέρει αλλά δεν το ανέφεραν όταν τους ρωτήθηκε 

ατομικά (1ο, 6ο, 12ο, 13ο παιδί). 

 Αφού έγινε η παρατήρηση έπρεπε να προβλέψουν το εσωτερικό ενός μήλου να 

απαντήσουν είτε αν το γνωρίζουν είτε να κάνουν μια μαντεψιά. Τα περισσότερα παιδιά όσον 

αφορά τους σπόρους που έχει ένα μήλο έκαναν πρόβλεψη αναφέροντας αυτό που νομίζουν ενώ 

για το χρώμα του εσωτερικού του ή για την οσμή απάντησαν με απόλυτη σιγουριά επειδή το έχουν 

ελέγξει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 10: Οι προβλέψεις κάθε παιδιού στη διδασκαλία για τον αριθμό σπόρων, το χρώμα του 

εσωτερικού, την υφή και την όσφρηση του μήλου 

 σπόροι χρώμα  υφή  όσφρηση 

1ο παιδί 2 Άσπρο  Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

2ο παιδί 4 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

3ο παιδί 2 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

4ο παιδί 3 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

5ο παιδί 6 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

6ο παιδί 1 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

7ο παιδί 12 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

8ο παιδί 4 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

9ο παιδί 10 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

10ο παιδί 4 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

11ο παιδί 6 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

12ο παιδί 3 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

13ο παιδί 8 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

14ο παιδί 3 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

15ο παιδί 2 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

16ο παιδί 106 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

17ο παιδί 2 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

18ο παιδί 4 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

19ο παιδί 5 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

20ο παιδί 3 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Δε μυρίζει 

21ο παιδί 4 Άσπρο Μαλακό&σκληρό Μυρίζει 

22ο παιδί 2 Άσπρο Μαλακό&σκληρό μυρίζει 

 

Όλα τα παιδιά για τον αριθμό των σπόρων απάντησαν σύμφωνα με το τι πιστεύουν. Η 

μέτρηση δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό το στάδιο. Στην στήλη με το χρώμα και την αφή του 

εσωτερικού όπως γίνεται φανερό από παραπάνω όλα έδειξαν απόλυτη σιγουριά για τις απαντήσεις 

τους αναφέροντας ότι «το έχω δει, άσπρο χρώμα έχει». Στην αφή δυσκολεύτηκαν να πουν είτε 

σκληρό είτε μαλακό γιατί δεν μπόρεσαν να το περιορίσουν και απάντησαν όλα και τα δύο. Βέβαια 

επειδή το ανέφεραν τα πρώτα παιδιά ακολούθησαν και τα υπόλοιπα χωρίς να σκεφτούν μήπως 
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γνωρίζουν το σωστό. Η όσφρηση του μήλου όπως βλέπουμε παραπάνω 12 είπαν ότι μυρίζει και 

10 ότι δεν μυρίζει και η απάντηση τους ήταν απόλυτη αφού το έχουν παρατηρήσει όπως ανέφεραν. 

 

3.3 Αποτελέσματα μετά τη διδασκαλία 

 

         1η ερώτηση: τι χρώμα είχε το μήλο που είδες τελικά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με τη χρώμα που έχει τελικά το μήλο 

 

 

Πίνακας 11:Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το χρώμα που έχει το μήλο τελικά 

1ο παιδί Κόκκινο 

2ο παιδί Κόκκινο 

3ο παιδί Πράσινο 

4ο παιδί Πράσινο 

5ο παιδί Πράσινο 

6ο παιδί Πράσινο 

7ο παιδί Πράσινο 

8ο παιδί Κόκκινο 

9ο παιδί Πράσινο 

10ο παιδί Πράσινο 

11ο παιδί Πράσινο 

12ο παιδί Κόκκινο 

13ο παιδί Πράσινο 

14ο παιδί Πράσινο 

15ο παιδί Πράσινο 

16ο παιδί Πράσινο 

ΚΟΚΚΙΝΟ, 5
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17ο παιδί Πράσινο 

18ο παιδί Κόκκινο 

19ο παιδί Πράσινο 

20ο παιδί Πράσινο 

21ο παιδί Πράσινο 

22ο παιδί Πράσινο 

 

Το μήλο που χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία ήταν πράσινο επομένως τα περισσότερα 

παιδιά ήταν λογικό να θυμούνται αυτό το χρώμα σε σχέση με το 1ο, 2ο,8ο,12ο,18ο παιδί το οποίο 

ανάφερε τα μήλο που ξέρει ανεξαρτήτως από αυτό που αντίκρυσαν την ημέρα της διδασκαλίας. 

 

2η ερώτηση: τι σχήμα είχε; 

 

Πίνακας 12: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το σχήμα που έχει το μήλο 

1ο παιδί Στρόγγυλο 

2ο παιδί Κύκλος 

3ο παιδί Σχήμα μήλου 

4ο παιδί Στρόγγυλο 

5ο παιδί Στρόγγυλο 

6ο παιδί Δεν ξέρει  

7ο παιδί Κύκλος 

8ο παιδί Κύκλος 

9ο παιδί Κύκλος 

10ο παιδί Στρόγγυλο 

11ο παιδί Κύκλος 

12ο παιδί Στρόγγυλο 

13ο παιδί Δε θυμάται 

14ο παιδί Στρόγγυλο 

15ο παιδί Στρόγγυλο 

16ο παιδί Στρόγγυλο 

17ο παιδί Λίγο στρόγγυλο 

18ο παιδί Κύκλος 

19ο παιδί Στρόγγυλο 

20ο παιδί Στρόγγυλο 

21ο παιδί Στρόγγυλο 

22ο παιδί στρόγγυλο 

 

Οι απαντήσεις των παιδιών κυμαίνονταν στο σχήμα κύκλος και στρόγγυλο. Το 6ο παιδί δεν 

ήξερε μάλλον αν αυτό που θα έλεγε ήταν σωστό και χρησιμοποίησε την άγνοια του καθώς και το 

13ο παιδί «δεν θυμάμαι» ήταν η απάντηση σου γιατί δεν ήθελε να είναι λάθος αυτό που θα πει και 
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αποφάσισε να μην απαντήσει. Το 3ο παιδί δεν όρισε το μήλο ως κάποιο συγκεκριμένο σχήμα αλλά 

ως «σχήμα μήλου» για να είναι σίγουρο για την ορθή απάντηση του. 

 

3η ερώτηση: είναι μαλακό ή σκληρό τελικά; 

 

Γράφημα 10: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με την υφή που έχει τελικά το μήλο 

 

 

 

Πίνακας 13: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για την υφή που έχει το μήλο τελικά 

82%

9%
9%

ΣΚΛΗΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΛΑΚΟ&ΣΚΛΗΡΟ

1ο παιδί Σκληρό 

2ο παιδί Σκληρό 

3ο παιδί Σκληρό 

4ο παιδί Σκληρό 

5ο παιδί Σκληρό 

6ο παιδί Σκληρό 

7ο παιδί Σκληρό 

8ο παιδί Σκληρό 

9ο παιδί Μαλακό & σκληρό 

10ο παιδί Σκληρό όταν το φάγαμε 

11ο παιδί Σκληρό όταν το πειράξαμε, πιάσαμε 

12ο παιδί Σκληρό 

13ο παιδί Σκληρό 

14ο παιδί Μαλακό 

15ο παιδί Σκληρό 

16ο παιδί Λίγο μαλακό & σκληρό 

17ο παιδί Σκληρό 
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Τα περισσότερα παιδιά θεωρούν το μήλο σκληρό (18 παιδιά) είτε όταν το φάγανε είτε όταν 

το πειράξανε ή πιάσανε αυτό αντιλήφθηκαν με τις αισθήσεις τους σύμφωνα με τα λεγόμενα τους. 

Λίγα από αυτά θυμόντουσαν τη διαδικασία της δοκιμής του μήλου και αυτό γίνεται αντιληπτό 

γιατί το 9ο,10ο, 11ο παιδί σχολίασαν την απάντηση τους. 

 

4η ερώτηση: Μυρίζει τελικά ή όχι; 

Γράφημα 11: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με την οσμή που έχει τελικά το μήλο 

 

 

Πίνακας 14:Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για την οσμή που έχει το μήλο τελικά  

1ο παιδί Δε μυρίζει 

2ο παιδί Μυρίζει 

3ο παιδί Μυρίζει γιατί το έκοψες και το μυρίσαμε 

4ο παιδί Μυρίζει γιατί το κόψαμε και το μυρίσαμε 

5ο παιδί Μυρίζει το κόψαμε και το μυρίσαμε 

6ο παιδί Μυρίζει το μυρίσαμε 

7ο παιδί Μυρίζει 

8ο παιδί Μυρίζει 

18ο παιδί Σκληρό 

19ο παιδί Μαλακό 

20ο παιδί Μαλακό 

21ο παιδί Σκληρό 

22ο παιδί Σκληρό 

ΜΥΡΙΖΕΙ
82%

ΔΕ ΜΥΡΙΖΕΙ
18%
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9ο παιδί Μυρίζει 

10ο παιδί Μυρίζει το μυρίσαμε 

11ο παιδί Μυρίζει το μυρίσαμε 

12ο παιδί Μυρίζει 

13ο παιδί Μυρίζει 

14ο παιδί Μυρίζει το κόψαμε και το μυρίσαμε 

15ο παιδί Δε μυρίζει 

16ο παιδί Μύριζε 

17ο παιδί Μύριζε νερό 

18ο παιδί Μυρίζει το κόψαμε και το μυρίσαμε 

19ο παιδί Δε μυρίζει 

20ο παιδί Δε μυρίζει 

21ο παιδί Μυρίζει 

22ο παιδί μυρίζει 

 

 

Τα περισσότερα παιδιά θυμόντουσαν την διαδικασία εκτός από το 7ο,8ο,13ο,16ο παιδί. Το 1ο 

παιδί ενώ ανάφερε ολόκληρη τη διαδικασία που πραγματοποιήσαμε στη τάξη, απάντησε ότι δεν 

μυρίζει το μήλο με απόλυτη σιγουριά. Το 12ο παιδί θυμόταν αναλυτικά όλη την διαδικασία από 

το διάγραμμα προβλέψεων που δημιουργήσαμε μέχρι την διαδικασία ελέγχου που κάναμε 

προκειμένου να δούμε αν αληθεύουν οι προβλέψεις. Τα παιδιά που δεν θυμόντουσαν τη 

διαδικασία, δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή και γι’ αυτό οι απαντήσεις τους 

στηρίχτηκαν σε αυτό που πιστεύουν. 

 

5η ερώτηση: τι χρώμα έχει στο εσωτερικό του; 

 

Γράφημα 12: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με τη χρώμα που έχει στο εσωτερικό του τελικά το 

μήλο 

73%

14%

4%
9%

ΑΣΠΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΣΠΡΟ&ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΕ ΘΥΜΑΜΑΙ
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Πίνακας 15:Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το χρώμα του εσωτερικού του μήλου  

1ο παιδί Άσπρο 

2ο παιδί Άσπρο 

3ο παιδί Άσπρο 

4ο παιδί Άσπρο 

5ο παιδί Άσπρο 

6ο παιδί Άσπρο 

7ο παιδί Κίτρινο 

8ο παιδί Δε θυμόταν χρώμα 

9ο παιδί Άσπρο 

10ο παιδί Άσπρο 

11ο παιδί Άσπρο 

12ο παιδί Άσπρο 

13ο παιδί Δε θυμόταν χρώμα 

14ο παιδί Άσπρο 

15ο παιδί Άσπρο 

16ο παιδί Άσπρο 

17ο παιδί Κίτρινο & άσπρο 

18ο παιδί Κίτρινο 

19ο παιδί Άσπρο 

20ο παιδί Άσπρο 

21ο παιδί Άσπρο 

22ο παιδί Κίτρινο 

 

Όλα τα παιδιά απάντησαν κατευθείαν χωρίς καμία δυσκολία. Τα 2 από αυτά δεν θυμόταν το 

χρώμα αλλά τα 16  ξέρουν ότι έχει άσπρο ενώ τα υπόλοιπα 3 υποστηρίζουν κίτρινο γιατί δεν 

μπόρεσαν να προσδιορίσουν το χρώμα αυτού.  

 

6η ερώτηση: Πόσους σπόρους είχε τελικά το μήλο; 

 

Πίνακας 12: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για τον αριθμό σπόρων που έχει τελικά το 

μήλο  

1ο παιδί 2 (δε θυμόταν διαδικασία) 

2ο παιδί 4 (θυμόταν τη διαδικασία) 

3ο παιδί 6 (δε θυμόταν τη διαδικασία) 

4ο παιδί 4 αφού το κόψαμε 

5ο παιδί 3 τους μετρήσαμε 

6ο παιδί 4 τα μετρήσαμε 

7ο παιδί 4 (δε θυμόταν διαδικασία) 
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8ο παιδί 10 (δε θυμόταν διαδικασία) 

9ο παιδί 4 το κόψαμε στη μέση και στα τέσσερα και τα μετρήσαμε 

10ο παιδί 4 το κόψαμε στη μέση και στα τέσσερα και τα μετρήσαμε 

11ο παιδί 4 το κόψαμε 

12ο παιδί 4 το κόψαμε και τα είδαμε 

13ο παιδί 3 (δε θυμόταν διαδικασία) 

14ο παιδί 2 το κόψαμε στη μέση και τα είδαμε 

15ο παιδί 4 το κόψαμε και τα είδαμε 

16ο παιδί 4 (δε θυμόταν διαδικασία) 

17ο παιδί 2 μερικές φορές και άλλες 3 

18ο παιδί 4 το κόψαμε  

19ο παιδί 4 (δε θυμόταν διαδικασία) 

20ο παιδί 2 (δε θυμόταν διαδικασία) 

21ο παιδί 2 (δε θυμόταν διαδικασία) 

22ο παιδί 4 το κόψαμε 

 

Τα περισσότερα παιδιά θυμούνται τον αριθμό σπόρων που μετρήσαμε (4) αλλά δεν 

θυμούνται κάποια από αυτά τη διαδικασία. Το 9ο και 10ο παιδί θυμόντουσαν το ακριβές κόψιμο 

που κάναμε στο μήλο (στη μέση και στα τέσσερα)  γιατί αυτές τις δύο παραλλαγές κοψίματος 

είχαν αναφέρει τα παιδιά στην διδασκαλία. Στη διδασκαλία ενώ ανέφεραν τρόπους με τους 

οποίους μπορούμε να κόψουμε το μήλο ώστε να δούμε τους σπόρους, στο ερωτηματολόγιο μετά 

από αυτήν δεν τις θυμόντουσαν  πέραν αυτών των δύο παιδιών. 

 

7η ερώτηση: τι γεύση είχε τελικά; 

 

Γράφημα 13: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με την γεύση που έχει τελικά το μήλο 

 

 

 

ΓΛΥΚΟ
73%

ΞΙΝΟ
27%
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Πίνακας 16:Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για τη γεύση που έχει τελικά το μήλο 

1ο παιδί Ξινό 

2ο παιδί Γλυκό 

3ο παιδί Γλυκό 

4ο παιδί Γλυκό 

5ο παιδί Ξινό 

6ο παιδί Ξινό 

7ο παιδί Ξινό 

8ο παιδί Ξινό 

9ο παιδί Γλυκό 

10ο παιδί Γλυκό 

11ο παιδί Γλυκό 

12ο παιδί Γλυκό όταν το φάγαμε 

13ο παιδί Γλυκό 

14ο παιδί Γλυκό 

15ο παιδί Γλυκό 

16ο παιδί Γλυκό 

17ο παιδί Γλυκό 

18ο παιδί Ξινό 

19ο παιδί Γλυκό 

20ο παιδί Γλυκό 

21ο παιδί Γλυκό 

22ο παιδί Γλυκό 

 

Με την δοκιμή του μήλου τα περισσότερα (16) παιδιά θεώρησαν ότι έχει γλυκιά γεύση τα 

υπόλοιπα (6) θεώρησαν ότι είναι ξινή. Μόνο ένα παιδί ανέφερε ότι όταν το έφαγε ήταν γλυκό 

κανένα άλλο δεν σχολίασε την απάντηση του. Να διευκρινιστεί ότι το μήλο είχε γλυκιά γεύση άρα 

τα περισσότερα παιδιά έδωσαν σωστή απάντηση. 

  

3.4 Αποτελέσματα αξιολόγησης της παρατήρησης-υπόθεσης 

 

1η ερώτηση: Το μήλο είπες ότι έχει [κόκκινο…] χρώμα, πιστεύεις το ίδιο και με το 

αχλάδι; Αν όχι, τι χρώμα έχει; 

 

Πίνακας 17: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το χρώμα του αχλαδιού 

1ο παιδί Πράσινο 

2ο παιδί Λαχανί  
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3ο παιδί Και αυτό πράσινο-λαχανί 

4ο παιδί Πράσινο 

5ο παιδί Πράσινο το ίδιο με το μήλο 

6ο παιδί Πράσινο 

7ο παιδί Πράσινο 

8ο παιδί Πράσινο 

9ο παιδί Πράσινο 

10ο παιδί Πράσινο 

11ο παιδί Πράσινο 

12ο παιδί Πράσινο 

13ο παιδί Πράσινο 

14ο παιδί Πράσινο 

15ο παιδί Πράσινο 

16ο παιδί Πράσινο 

17ο παιδί Πράσινο 

18ο παιδί Πράσινο 

19ο παιδί Πράσινο 

20ο παιδί Πράσινο 

21ο παιδί Πράσινο 

22ο παιδί Πράσινο 

 

Όλα τα παιδιά γνώριζαν το χρώμα του αχλαδιού, δηλαδή πράσινο γιατί ξέρουν τα βασικά 

χρώματα εκτός από το 3ο και 5ο παιδί που το χαρακτήρισαν «λαχανί» το οποίο με εντυπωσίασε 

γιατί ανήκει στην ομάδα χρωμάτων του πράσινου αλλά δεν θεωρούσα ότι θα είναι γνωστό. Τα 

παιδιά τα οποία το ανέφεραν ανήκουν στα προνήπια. 

 

2η ερώτηση: Τι σχήμα έχει;  

 

Πίνακας 18: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το σχήμα που έχει το αχλάδι 

1ο παιδί Παρτιτούρα 

2ο παιδί Ένας κύκλος από κάτω και πάνω ένα μακρύ 

3ο παιδί Σχήμα αχλάδι 

4ο παιδί Δεν ξέρω 

5ο παιδί Σαν στρόγγυλο 

6ο παιδί Δεν ξέρω 

7ο παιδί Οβάλ 

8ο παιδί Τρίγωνο 

9ο παιδί Δεν ξέρω 

10ο παιδί Σαν μπαλόνι 
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11ο παιδί Τρίγωνο 

12ο παιδί Στρόγγυλο 

13ο παιδί Μοιάζει λίγο σαν τρίγωνο 

14ο παιδί Σαν καμπάνα 

15ο παιδί Ίδιο σχήμα με τις σταγόνες 

16ο παιδί Τρίγωνο 

17ο παιδί Περίεργο σχήμα σαν σπίτι 

18ο παιδί Δεν ξέρω 

19ο παιδί Τετράγωνο 

20ο παιδί Δεν ξέρει 

21ο παιδί Δεν ξέρει 

22ο παιδί τρίγωνο 

 

 

Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν πως τους μοιάζει το αχλάδι και όχι το ακριβές σχήμα. 

Κάποια από αυτά το χαρακτήρισαν με σχήμα όπως «τρίγωνο» που ήταν και συνηθισμένη 

απάντηση (4 στα 22 παιδιά) καθώς ειπώθηκε και το «τετράγωνο», «στρόγγυλο», «οβάλ» αλλά τα 

περισσότερα το χαρακτήρισαν με δικά τους σχήματα όπως «καμπάνα», «σταγόνα», «σπίτι» κ.α. 

 

3η ερώτηση: Είναι μαλακό ή σκληρό το αχλάδι; 

 

Γράφημα 14: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με την υφή του αχλαδιού 

 

 

Πίνακας 18: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για την υφή του αχλαδιού 

1ο παιδί Σκληρό όπως και το μήλο 

2ο παιδί Σκληρό ίδιο με το μήλο 

3ο παιδί Σκληρό 

64%
23%

9%

4%

ΣΚΛΗΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΚΛΗΡΟ&ΜΑΛΑΚΟ ΔΕ ΞΕΡΩ
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4ο παιδί Μαλακό 

5ο παιδί Και μαλακό και σκληρό 

6ο παιδί Δε ξέρω 

7ο παιδί Σκληρό 

8ο παιδί Σκληρό 

9ο παιδί Σκληρό 

10ο παιδί Μαλακό 

11ο παιδί Σκληρό το έχω φάει 

12ο παιδί Σκληρό 

13ο παιδί Σκληρό 

14ο παιδί Σκληρό 

15ο παιδί Σκληρό 

16ο παιδί Και μαλακό και σκληρό 

17ο παιδί Σκληρό όταν το μασάμε μαλακό 

18ο παιδί Σκληρό 

19ο παιδί Μαλακό πολύ 

20ο παιδί Μαλακό 

21ο παιδί Σκληρό 

22ο παιδί μαλακό 

 

Το 64% των παιδιών (16) χαρακτηρίζουν το αχλάδι «σκληρό», αναφέροντας το 1ο και το 2ο 

παιδί «όπως το μήλο», «ίδιο με το μήλο» ενώ τα υπόλοιπα δεν σχολιάζουν την απάντηση αυτή. 

Ελάχιστα παιδιά (5) χαρακτηρίζουν το αχλάδι «μαλακό» ενώ κάποια από αυτά (2) το 

χαρακτήρισαν και «μαλακό και σκληρό» διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν και 

δυσκολεύτηκαν. 

 

4η ερώτηση: Μυρίζει ή όχι; 

 

Γράφημα 15: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με την οσμή του αχλαδιού 

68%

32%

ΜΥΡΙΖΕΙ ΔΕ ΜΥΡΙΖΕΙ
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Πίνακας 19: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για την οσμή του αχλαδιού 

1ο παιδί Πιο ωραία μυρίζει από το μήλο 

2ο παιδί Δε μυρίζει 

3ο παιδί Δε μυρίζει 

4ο παιδί Μυρίζει 

5ο παιδί Μυρίζει 

6ο παιδί Μυρίζει 

7ο παιδί Δε μυρίζει 

8ο παιδί Μυρίζει 

9ο παιδί Μυρίζει 

10ο παιδί Δε μυρίζει όπως το μήλο αλλά μυρίζει 

11ο παιδί Δε μυρίζει και τόσο πολύ αλλά μυρίζει 

12ο παιδί Δε μυρίζει 

13ο παιδί Μυρίζει λίγο 

14ο παιδί Μυρίζει διαφορετικά από το μήλο 

15ο παιδί Δε μυρίζει 

16ο παιδί Μυρίζει 

17ο παιδί Δε μυρίζει 

18ο παιδί Μυρίζει 

19ο παιδί Μυρίζει 

20ο παιδί Δε μυρίζει 

21ο παιδί Μυρίζει 

22ο παιδί μυρίζει 

 

Τα περισσότερα παιδιά (15),ανέφεραν στην ερώτηση αυτή ότι μυρίζει το αχλάδι, 

σχολιάζοντας ότι «δε μυρίζει όπως το μήλο αλλά μυρίζει», «δε μυρίζει πολύ αλλά μυρίζει», 

«μυρίζει διαφορετικά από το μήλο» κ.α. Ενώ τα 7 παιδιά απάντησαν ότι «δε μυρίζει»  χωρίς να 

έρθουν σε περαιτέρω σχόλια. 
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5η ερώτηση: Τι χρώμα είναι το εσωτερικό του; Το ίδιο με του μήλου ή διαφορετικό; 

 

Γράφημα 15: ο μέσος όρος απαντήσεων των παιδιών ανάλογα με τη χρώμα του εσωτερικού του αχλαδιού 

 

 

Πίνακας 19: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για το χρώμα του εσωτερικού του αχλαδιού 

1ο παιδί Άσπρο το ίδιο με το μήλο γιατί έχω φάει 

2ο παιδί Άσπρο το ίδιο με το μήλο 

3ο παιδί Άσπρο 

4ο παιδί Άσπρο το ίδιο με το μήλο 

5ο παιδί Άσπρο το ίδιο με το μήλο 

6ο παιδί Δεν ξέρω 

7ο παιδί Κίτρινο μέσα ίδιο με το μήλο 

8ο παιδί Κίτρινο 

9ο παιδί Άσπρο 

10ο παιδί Άσπρο και αυτό 

11ο παιδί Άσπρο και αυτό 

12ο παιδί Άσπρο 

13ο παιδί Δεν ξέρω δεν έχω φάει 

14ο παιδί Άσπρο 

15ο παιδί Άσπρο 

16ο παιδί Άσπρο 

17ο παιδί Κίτρινο 

18ο παιδί Κίτρινο 

19ο παιδί Άσπρο και αυτό 

20ο παιδί Άσπρο 

21ο παιδί Άσπρο 

22ο παιδί άσπρο 

 

73%

9%

18%

ΑΣΠΡΟ ΔΕ ΞΕΡΩ ΚΙΤΡΙΝΟ
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Το άσπρο κατείχε την πλειοψηφία στη ερώτηση αυτή, συγκεκριμένα το 73%  δηλαδή 16 από 

αυτά ενώ το 6ο  και το 13ο παιδί δε γνώριζε γιατί δεν έχει φάει ώστε να το δει. Τα υπόλοιπα 4 

παιδιά απάντησαν «κίτρινο» γιατί όπως είναι αντιληπτό το αχλάδι έχει άσπρο χρώμα που κιτρινίζει 

και δεν είναι εύκολο να δώσουν όλα την ίδια απάντηση πάνω σε αυτό. 

 

6η ερώτηση: Έχει κάτι μέσα το αχλάδι; Πόσους σπόρους έχει; όσους το μήλο ή 

διαφορετικούς; 

 

Πίνακας 20:Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για τον αριθμό των σπόρων του αχλαδιού 

1ο παιδί 4 δε τα έχω μετρήσει 

2ο παιδί 3 τα έχω δει 

3ο παιδί Δε ξέρω 

4ο παιδί 4 και αυτό 

5ο παιδί 3 το ίδιο με το μήλο 

6ο παιδί Δε ξέρω 

7ο παιδί 4 

8ο παιδί 8 

9ο παιδί 4 νομίζω 

10ο παιδί Δεν έχει 

11ο παιδί 4 πάλι τα μέτρησα 

12ο παιδί 4 δε τα μέτρησα αλλά είναι τόσα 

13ο παιδί Δεν έχει 

14ο παιδί 3 έτσι πιστεύω 

15ο παιδί 3 τα μέτρησα 

16ο παιδί 4 

17ο παιδί 2 δε τα μέτρησα 

18ο παιδί Δε ξέρω 

19ο παιδί 4 

20ο παιδί 2 

21ο παιδί 2 

22ο παιδί 4 

 

 Τα περισσότερα παιδιά (7) απάντησαν 4, όσα είχαν δει στη διδασκαλία με το μήλο. Ενώ 

κάποια απάντησαν στην ερώτηση με «δε ξέρω» ή «δεν έχει μέσα κάτι» γιατί δεν γνώριζαν και 

προβληματίστηκαν. Ενώ τα υπόλοιπα απάντησαν με αριθμούς που πίστευαν χωρίς να είναι 

απόλυτα σίγουρα. 
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7η ερώτηση: Τι γεύση έχει το αχλάδι; Ίδια με του μήλου ή διαφορετική; 

  

Πίνακας 21: Οι απαντήσεις που ειπώθηκαν από το κάθε παιδί για τη γεύση του αχλαδιού 

1ο παιδί Γλυκό 

2ο παιδί Γλυκό ίδιο με το μήλο 

3ο παιδί Γλυκό 

4ο παιδί Γλυκό 

5ο παιδί Γλυκό διαφορετικό από το μήλο 

6ο παιδί Αλμυρό 

7ο παιδί Γλυκό 

8ο παιδί Γλυκό 

9ο παιδί Γλυκό 

10ο παιδί Γλυκό όπως το μήλο 

11ο παιδί Γλυκό και αυτό 

12ο παιδί Γλυκό 

13ο παιδί Δε ξέρω δεν έχω φάει 

14ο παιδί Ξινό και γλυκό 

15ο παιδί Γλυκό 

16ο παιδί Γλυκό 

17ο παιδί Γλυκό και αυτό 

18ο παιδί Γλυκό 

19ο παιδί Γλυκό 

20ο παιδί Γλυκό 

21ο παιδί Γλυκό 

22ο παιδί Γλυκό 

 

Το 6ο παιδί δεν γνώριζε τις γεύσεις και αυτό δυσκόλεψε τη κατάσταση. Το 14ο παιδί ανέφερε 

«ξινό και γλυκό» γιατί έχει δοκιμάσει και από τα δύο είδη μήλων. Μόνο ένα παιδί (13ο)  απάντησε 

ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν έχει φάει ποτέ αχλάδι. Όλα τα παιδιά με εξαίρεση τα παραπάνω που 

έγινε αναφορά έδωσαν σαν απάντηση το «γλυκό». 

 

 

4. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Στη παρούσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σκοπός αυτής ήταν, να  καλλιεργηθούν οι 

διερευνητικές δεξιότητες των παιδιών ειδικότερα η παρατήρηση, η πρόβλεψη και ο έλεγχος των 

υποθέσεων προκειμένου να ανακαλύψουν το μήλο. Για την ανάλυση αυτού του σκοπού 
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δημιουργήθηκαν και  επιμέρους στόχοι που βοήθησαν στην υλοποίηση της έρευνας οι οποίοι 

έπρεπε να επιτευχθούν και είναι οι εξής: 

1) Να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους τεθούν σε σχέση με το μήλο χρησιμοποιώντας 

τις αισθήσεις τους 

2) Να μετρήσουν τους σπόρους που θα αντικρύσουν στη διδασκαλία 

3) Να διακρίνουν τα κοινά και μη χαρακτηριστικά του μήλου με το αχλάδι 

 

Σύμφωνα με το 1ο στόχο τα αποτελέσματα πριν τη διδασκαλία είναι τα παρακάτω 

Γράφημα 1: ο μέσος όρος των απαντήσεων των παιδιών σε σχέση με το μήλο ανάλογα με τις αισθήσεις 
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Σύμφωνα με το 1ο στόχο τα αποτελέσματα μετά τη διδασκαλία είναι τα παρακάτω: 

Γράφημα 2: ο μέσος όρος των απαντήσεων των παιδιών σε σχέση με το μήλο ανάλογα με τις αισθήσεις 

 

 

Στο γράφημα 1 και γράφημα 2 αναφέρεται ο μέσος όρος των απαντήσεων των παιδιών 

ανάλογα με τις αισθήσεις χωρίς να διαθέτουν μεγάλες αλλαγές μεταξύ τους. Οι προβλέψεις που 

είχαν κάνει τα περισσότερα παιδιά πριν τη διδασκαλία όσον αφορά τη γεύση, την όσφρηση αλλά 

και την αφή παρέμειναν σταθερές μετά τον έλεγχο που έκαναν στη διδασκαλία. Όσον αφορά την 

αφή, τα παιδιά απάντησαν στρόγγυλο και κύκλο στις συνεντεύξεις τους, τα οποία είναι το ίδιο 

απλά τα περισσότερα ανέφεραν τη λέξη στρόγγυλο γι’ αυτό ο μέσος όρος των παιδιών είναι 

ελάχιστος σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στις άλλες δύο αισθήσεις δεν υπήρχε εμφανής αλλαγή στις 

απαντήσεις των παιδιών. 
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Σύμφωνα με τον 2ο στόχο τα αποτελέσματα  πριν τη διδασκαλία είναι τα εξής: 

 

 

Γράφημα 3: ο αριθμός των παιδιών σε σχέση με τον αριθμό σπόρων που απάντησαν 

 

Σύμφωνα με τον 2ο στόχο τα αποτελέσματα μετά τη διδασκαλία είναι τα εξής: 

 

 

Γράφημα 4: ο αριθμός των παιδιών σε σχέση με τον αριθμό σπόρων που απάντησαν 
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Στο γράφημα 3 και 4 υπάρχει μια αλλαγή ως προς τις υποθέσεις που είχαν κάνει τα παιδιά 

διότι πριν την διδασκαλία η πλειοψηφία των παιδιών απάντησε ότι ένα μήλο διαθέτει 2 

σπόρους αναφέροντας τους λόγους που το υποστηρίζουν ενώ μετά την διδασκαλία 

υποστήριζαν 13 από τα 22 παιδιά ότι διαθέτει 4 σπόρους γιατί αυτό αντίκρυσαν στην 

διδασκαλία που είχε υλοποιηθεί.  Το πλεονέκτημα της διδασκαλίας είναι ότι μέσα από τη 

βίωση που έγινε, όπου τα παιδιά ανέφεραν τρόπους που μπορεί να κοπεί το μήλο ώστε να 

φανούν οι σπόροι μέχρι και την μέτρηση αυτών μνημονεύθηκε ο αριθμός που μέτρησαν. 

Άρα τα περισσότερα από τα παιδιά θεώρησαν ενδιαφέρον την διδασκαλία σύμφωνα με τις 

απαντήσεις τους. 

 

Σύμφωνα με τον 3ο στόχο τα αποτελέσματα αξιολόγησης της παρατήρησης-υπόθεσης είναι: 

 Η ταύτιση στο χρώμα του μήλου με το χρώμα του αχλαδιού αναφέροντας «και αυτό 

είναι πράσινο». 

 Η πλειοψηφία των παιδιών ανέφερε, ως προς την αφή του μήλου, ότι είναι σκληρό, το 

ίδιο ανέφεραν και για το αχλάδι «όπως και το μήλο», «ίδιο με το μήλο». 

 Ως προς τη γεύση η πλειονότητα των παιδιών απάντησε «γλυκό» αναφέροντας «ίδιο 

με το μήλο», «όπως το μήλο». 

 Ως προς τους σπόρους, 9 στα 22 παιδιά απάντησαν 4 γιατί αυτό πίστευαν ή δεν έδιναν 

εξηγήσεις στις απαντήσεις τους. 1 παιδί ανέφερε «όπως το μήλο». 

 

Άρα μέσα από αυτό το πείραμα αξιολόγησης φαίνεται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

έχουν μικρή δυσκολία στο να περιγράφουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε δύο αντικείμενα. 

Δεν συμφωνούν σε κάτι αν τα δύο αυτά αντικείμενα δεν είναι ίδια (Gelman et al.). Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, στη διδασκαλία με το μήλο, χρησιμοποιήθηκε πράσινο μήλο και αυτό 

απομνημονεύθηκε από αυτά και η σύγκριση του μήλου με το αχλάδι έγινε με βάση αυτό. Επίσης, 

τα δύο αυτά φρούτα ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, η εμφανής διαφορά είναι το 

σχήμα και ελάχιστα παιδιά που διέκριναν ότι το χρώμα του αχλαδιού δεν είναι πράσινο αλλά 

λαχανί.  

Ως προς τα εσωτερικά χαρακτηριστικά,  τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι το χρώμα 

του εσωτερικού του αχλαδιού είναι άσπρο «ίδιο με το μήλο» γιατί το έχουν δει αφού έχουν φάει. 
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Επίσης, τα περισσότερα παιδιά ( 9 ) ταύτισαν τους σπόρους του μήλου με του αχλαδιού γιατί μέσα 

από τις απαντήσεις τους αντιλήφθηκα ότι θεωρούσαν όμοια φρούτα το μήλο και το αχλάδι γι’ 

αυτό ανέφεραν τον ίδιο αριθμό σπόρων. 

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Περαιτέρω ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα και χρήζουν 

διερεύνησης είναι: 

 Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενταχθούν σε 

επιμορφωτικά προγράμματα προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα τη διερευνητική 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών; 

 Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν πρόκειται να εφαρμόσουν  

ένα πρόγραμμα διερεύνησης για τα παιδιά; 
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